POVAHOVÉ TESTY
CANISTERAPEUTICKÉHO
PSA – OBNOVOVACÍ (PTCTP–O)

8. 6.
2019

Kancelář:
Podané ruce, z. s.
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek
podaneruce@podaneruce.eu

Pořadatel:

Podané ruce, z. s.

Komu je akce určena: 	Všem zájemcům, kteří u naší
organizace CT zkoušky již v minulosti
absolvovali a mají zájem o:
přetestování CT týmu po dvou
letech (ve stejném složení)
otestování CT týmu v novém
složení (nový pes či jiný psovod)
otestování nového týmu (psovod již
absolvoval náš CT seminář – nutnost
doložit kopii účastnického listu).
Kdy:

V sobotu 8. června 2019

Kde: 	SPORTOVNÍ KLUB POLICIE
ve Frýdku-Místku / www.kynologie-fm.cz
Registrace účastníků		 8.00 – 9.00 hod.
Zahájení akce:

9.00 h

Uzávěrka přihlášek: 	uzávěrka 5. června 2019 nebo do
naplnění kapacity zkoušek.
Přihlášky ke stažení na: www.podaneruce.eu
Významní partneři projektu

Přihlášky posílejte na e-mail:
monika.olbrechtova@podaneruce.eu
nebo poštou na adresu kanceláře (viz výše).
Poplatky uhraďte složenkou nebo
převodem na účet organizace u Fio banky, a.s.
č.ú.: 2701210309/2010. Při platbách postupujte
dle informací na www.podaneruce.eu.
Kopii platebního dokladu přiložte
k přihlášce, jinak je přihláška neplatná.
CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY
P
 TCP-O 300,- Kč (nečlen) / přetestování
CT týmu ve stejném složení (pes + psovod)
P
 TCP-O 200,- Kč (člen) / přetestování
CT týmu ve stejném složení (pes + psovod)
P
 TCP 500,- Kč (nečlen) / vztahuje se
i pro zkušeného psa s novým psovodem
P
 TCP 400,- Kč (člen) / vztahuje se
i pro zkušeného psa s novým psovodem
V případě nejasností přihlášení k CT
zkouškám - kontaktujte koordinátora CT
na tel. 777 260 110. V případě správného
dojezdu na místo akce – kontaktujte
zkušební komisi na tel. 777 011 046.
UPOZORNĚNÍ:

Projekt je realizován s finanční
podporou statutárního města Ostrava
Sponzor akce

Frýdlant nad Ostravicí

Zaplacené poplatky v případě neúčasti
nevracíme (podobně jako na výstavách psů),
budou použity na pokrytí nákladů na organizaci
semináře a zkoušek. Zařazení mezi účastníky
Vám bude potvrzeno po uzávěrce, a to SMS
nebo e-mailem.

Těšíme se na Vás!

