
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  A  VÝCVIK  JSOU ČASOVĚ A METODIKY ROZLOŽENY NA CELOU AKCI  

 

MÍSTO KONÁNÍ:            Chatová osada Slunečnice,  Střížovice-Vlčice,  Strmilov 
                                            http://www.chatyslunecnice.cz/ 

 

PROGRAM: - školka pro štěňata a mladé psy 

- výcviky 

- výstavy (handling) ve výstavním kruhu s možností treninku na svod mladých  

                                          - poradna a pomoc s výchovou mladých psů 

- výcvik sportovních obran 

 - obedience a další psí sporty 

- slavnostní táborová výstava „ O pohár LVT Přátelství“  ceny poháry 

a    věcné od hlavního sponzora VAFO PRAHA – zn. krmiv Brit 

                                          

LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR PŘÁTELSTVÍ 2019 
    S PODPOROU FIRMY VAFO PRAHA, VÝROBCE SUPERPREMIOVÉ ZNAČKY  BRIT 

Informace na: www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor  

TERMÍN:    13. - 20. 7. 2019  (nástup v sobotu po 15.hodině, začínáme večeří,  odjezd 
v sobotu do 10,00 hodin, končíme snídaní) 

                                          

http://www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor


UBYTOVÁNÍ:       V prostorných srubových chatkách s koupelnou a uzavřenou verandou nebo 
bungalovech s WC, tekoucí vodou a nádhernými, prostornými terasami se zábradlím (ideální pro 
pejsky i pejskaře). V areálu jsou ještě společné sprchy, nově vybudovaný koupací rybník pro rekre-
anty, velká prostorná pergola pro všechny zúčastněné.  
OSTATNÍ VYŽITÍ:  Celodenně otevřená restaurace, výlety do přírody – v okolí je řada turistic-
kých zajímavostí.  
Možnost zapůjčení loďky nebo šlapadla na projížďky po rybníce. Koupání se psy, letní radovánky. 
Pro nejmenší – houpačky, prolézačky a pískoviště.  
PLÁNOVANÉ CENY ZA CHATKY a BUNGALOVY ZA CELÝ POBYT: 
(od roku 2017 mjí všechny srubové chaty koupelnu s WC a sprchou) 

Poplatek  za psa je 2500,- Kč. Za druhého psa 1000,- (pokud cvičí) nebo 500,- pokud ne. Další psi 
jednoho majitele jsou za 300,- Kč. 
 
Při naplnění kapacity tábora jsou vždy upřednostňováni zájemci se psy. 
 

Při zrušení přihlášky nebo pobytu 1 měsíc předem nebo v průběhu pobytu – storno poplatek ve 
výši 100 % ze zaplacené zálohy a pobytu vč. penze 

 
POŘADATEL  A  POSKYTOVATEL  SLUŽEB  SI VYHRAZUJÍ  PRÁVO  ZMĚNY A  

PRÁVO ODMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY BEZ UVEDENÍ DŮVODU  
 

INFORMACE A ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY NA ADRESE:  Jaromíra Sojková, Žižice 30,  27401 
Slaný,  T: 776768151, event. Markéta - 739570995  
sojkovy@seznam.cz nebo na www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor 

UBYTOVÁNÍ 

 
Ceny ubytování—podle ceníku Chatová osada Slunečnice   -   se slevou 10 % na hromadný pobyt.  
https://www.chatyslunecnice.cz/ubytovani/ 
 
Apartmánové chaty „Veronika“  a  „Marie“  jsou obsazeny výcvikáři s rodinami. 
 

Ceny platí při naplnění kapacity kempu 

STRAVOVÁNÍ 

plná penze 300,- Kč oběd a večeře 210,- Kč 

stravování děti 3 – 10 let 210,- Kč oběd a večeře 150,- Kč 

http://www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor

