&
vás srdečně zvou na
SEMINÁŘ VÍKEND S KENEM RAMIREZEM
30. – 31.5.2015
KEN RAMIREZ je výkonný viceprezident a generální ředitel společnosti
KAREN PRYOR CLICKER TRAINING (KPCT),
celosvětově uznávaný trenér mořských savců a psů.
http://kenramireztraining.com/
Je nám velkou ctí, že přijal pozvání a v naší hale povede víkendový seminář.
Podrobnější program setkání je v samostatném dokumentu.

KDY A KDE:

30. – 31.5.2015 začátek 9:00, předpokládaný konec 19h
Hala otevřena od 8:30, hodinová přestávka na oběd a úpravu haly
pro praktickou část semináře (labs)
hala H1, Pet Center Extra, Do Čertous 2634/7, Praha 9

NABÍZÍME:
- setkání s uznávaným trenérem, poprvé v České republice
- klimatizovanou halu, dostatek prostoru i pro umístění klecí, kennelek či boudiček
s vašimi psy (mohou přijet s vámi, pokud nebudou seminář rušit), prostor pro pohyb psů
v přestávkách semináře
- židle budou k dispozici pro všechny účastníky
- kvalitní ozvučení a multimediální techniku, velké promítací plátno
- v ceně semináře teplé i studené nápoje po celou dobu trvání semináře,
- v ceně drobné občerstvení, v blízkosti Mc Donald´s (sleva pro účastníky)
- prostorné parkoviště
- WC a teplá voda v budově

KOLIK VÁS SETKÁNÍ BUDE STÁT:
4400,-Kč necvičící účastník
4900,-Kč cvičící se psem – 10 účastníků „laboratoří“, přijato bude prvních 10 přihlášených
jako „cvičící se zaplaceným poplatkem za seminář. Cvičit budou všichni najednou
v ohraničeném prostoru pod dohledem a vedením Kena. Diváci budou sledovat cvičení okolo
ohraničených ploch.
Držitelé platné průkazky Školy psích sportů Pet center obdrží u prezence semináře slevu
1400,-Kč na nákup další průkazky v ŠPS
Možnosti platby:
a) celá platba najednou spolu s přihláškou
b) záloha 2000,-Kč (nevratná, převoditelná na jiného účastníka) spolu s přihláškou, doplatek
do 30.4.2015
Možnost vystavení dárkového poukazu, po domluvě mailem.
Vzhledem k vysokým nákladům na zajištění akce je zaplacený poplatek nevratný, lze ho
převést na jiného účastníka. Seminář se bude konat při minimálním počtu účastníků 40.
Platba pouze na účet: 1175279183/0800,
IBAN: CZ22 0800 0000 0011 7527 9183
VS telefonní číslo uvedené v přihlášce

PŘIHLÁŠKA:

ke stažení na www.skola-psich-sportu.cz

vyplněnou přihlášku posílejte prosím na e-mail: skola.psich.sportu@gmail.com
Pokud máte dotazy, ráda je zodpovím na 737953336 nebo na
uvedeném e-mailu.
Na čas strávený ve vaší společnosti se těší Škola psích sportů Pet Center.

