Vážení vystavovatelé,
dovolujeme si Vás pozvat na celodenní výstavní seminář určený pro vystavovatele všech plemen psů
( speciálně pak plemene Staffordshire bull terrier ), který se bude konat dne 18.10. 2014, od 09.30 do
cca 18.00 hodin, v nádherném prostředí dostihového areálu v Kolesech u Pardubic. Na tomto semináři
se dozvíte vše, co budete potřebovat k tomu, abyste se uměli orientovat v prostředí výstav v České
republice a v zahraničí, dokázali zde správně pracovat se svým psem, uměli zvolit správnou výstavní
techniku a taktiku a vyvarovali se mnohých chyb, kterých se vystavovatelé ve výstavních kruzích
nejčastěji dopouštějí.
S ohledem na načasování semináře budete mít příležitost doladit nedostatky či problémy v předvedení
Vašeho psa před Evropskou výstavou v Brně.
Struktura semináře se bude skládat ze dvou částí, teoretické a praktické :


Teoretická část ( 09.30 – 13.00 ) – proběhne v uzavřených prostorách sálu hlavní budovy











Základní pojmy, výstavní řád ČMKU a další výstavní normy
O výstavách, rozdělení a druhy výstav, výstavní třídy
Přihlašování na výstavy, veterinární podmínky účasti na výstavách v ČR a v zahraničí
Příprava na výstavu, pomůcky a vybavení pro psa a vystavovatele
Vhodné oblečení vystavovatele a vybavení psa
Výstavní den od A do Z
Práce v kruhu, komunikace s rozhodčím
Zadávané tituly a cesta k jejich získání, šampionáty v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Videoprezentace – ukázky handlingu a následný komentář, nejčastější chyby vystavovatelů



Přestávka na oběd ( 13.00 – 13.30 hodin )



Praktická část ( 13.30 – cca 18.00 hodin ) – proběhne venku, případně na krytém prostranství






Způsoby vystavování, práce s výstavním vodítkem
Různé techniky předvádění psa v postoji a v pohybu, ukázky tréninku dospělého psa
Ukázky tréninku štěněte – s čím začít, jak pracovat s mladým psem, motivace
Procedura v kruhu – jak se ve výstavním kruhu správně chovat a pohybovat, komunikace
s rozhodčím, volba strategie
 Praktický nácvik předvedení psa na výstavě

Informace k přihlášení na seminář:

Termín: 18.10.2014 od 09.30 hodin do cca 18.00 hodin
Prezentace účastníků : 18.10. 2014 od 08.30 – 09.30 hodin

Cena semináře: 1.300,- Kč na osobu/členové klubu SBTC CZ - 900,- Kč na osobu
Místo konání semináře: Penzion Kolesa u Pardubic
Mapa a GPS: N50.088924, E15.476772 (+50° 5' 20.13", +15° 28' 36.38" )

Počet účastníků: z důvodu nutnosti individuální práce lektorů s vystavovateli je počet účastníků
omezen, rozhoduje rychlost podání přihlášky
Veterinární podmínky : psi musí být klinicky zdraví (není vyžadován doklad o klinickém vyšetření),
musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci
proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince,
parvoviróze a leptospiróze. Po dobu konání semináře musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby
nedocházelo k jejich vzájemnému napadání nebo k případnému poranění osob.
Všeobecná ustanovení : seminář je určen pro vystavovatele a majitele všech plemen psů ( speciálně
pak plemene Staffordshire bull terrier ). Pořadatel semináře nezodpovídá za škody způsobené psem
nebo vystavovatelem, ani za případná zranění, úhyn nebo ztrátu psa. Z akce se vylučují psi nemocní,
psi zranění a psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Majitelé psů jsou povinni udržovat
čistotu a je zakázáno poškozovat areál nebo jeho zařízení a vybavení.
Co si vzít sebou : pas pro malá zvířata/očkovací průkaz, misku na vodu, výstavní klec, výstavní vodítko
a obojek, sportovní oblečení, pamlsky, poznámkový blok a psací potřeby
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování výstavního semináře.

Závaznou přihlášku na seminář posílejte na adresu domidar@email.cz . Obratem Vám emailem
zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a detailní informace k platbě.
V případě nejasností nebo dotazů nás kontaktujte na shora uvedené emailové adrese, případně na
telefonním čísle 603705515 nebo 604563684.

S pozdravem, Jana a Roman Zálišovi

