Vás srdečně zve na

SEMINÁŘ S RNDr. FRANTIŠKEM ŠUSTOU
Trénink zvířat pozitivním posilováním
23.5.2015
Povídání o trénování zvířat v podání skvělého lektora,
specialisty tréninku zvířat v ZOO Praha, autora řady odborných i popularizačních článků,
člena několika profesionálních mezinárodních organizací trenérů zvířat a nositele několika
mezinárodních ocenění od ABMA (Animal Behavior Management Aliance). Výčet by mohl
pokračovat, ….
Srdečně vás zveme do jeho společnosti, během 7 hodin trvání semináře se mimo jiné
dozvíte:
-

Co je to trénink pozitivním posilováním a proč " cvičíme za odměny" ještě
neznamená, že " pozitivně posilujeme". Pozitivní neznamená nutně „hodný“ a
negativní neznamená „špatný“, vše je složitější. Objasnění mýtů při trénování zvířat a
odkrytí logiky učení.

-

Trénink jako rozhovor se zvířetem – z jakých „slov“ se skládá?

-

Pomůcky a triky na běžné problémy. Co je vlastně target?

-

Aplikace pozitivního posilování u různých druhů zvířat nápravy chování - příklady
změny nechtěného chování přes trénink pozitivním posilováním

Příklady ze světa (videa) – ČR, Evropa, Florida, Colorado, Californie (Moorpark College –
„škola trenérů zvířat“)
-

Pozitivní posilování, proč a kdy to funguje?

-

Triky na shaping, praktický nácvik shapingu Nápravy a změny v chování – rozbory a
praktické cvičení

-

Vůdce versus dominátor - o současných pohledech na hierarchii ve světě zvířat a její
roli v tréninkových metodách

KDY A KDE:

23.5.2015 začátek 10:00, předpokládaný konec 17 – 18h
hala H1, Pet Center Extra, Do Čertous 7, Praha 9

NABÍZÍME:
- informace od uznávaného trenéra zvířat
- 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 v omezeném množství, pokud máte
vlastní, prosím přivezte si ji. Děkujeme za pochopení.
- kvalitní ozvučení a multimediální techniku
- v ceně semináře teplé i studené nápoje po celou dobu trvání
semináře
- v ceně drobné občerstvení, v blízkosti Mc Donald´s (sleva pro účastníky)
- sleva na nákup v Pet center Extra 10%
- prostorné parkoviště
- WC a teplá voda v budově
- v ceně semináře CD s hrou Trénink zvířat. Pokud můžete, vezměte si s sebou
notebook se systémem Windows 2000 a novější s Adobe Flash Player verze minim.
10.1.53.00
CENA:

750,-Kč
700,-Kč pro držitele platné průkazky na kurzy ve Škole psích sportů
a zaměstnance Pet Center
700,- Kč rodinní příslušníci
Platba pouze na účet: 216517500/0600
VS telefonní číslo uvedené v přihlášce
Zpráva pro příjemce: FŠ květen

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 a Pet Center Extra.

