Datum konání: 14. - 15. 9. 2019
Místo konání:
Happy Herolky
Rekreační středisko Brněnka
666 01 Březina

Program:
Pátek 13. 9. 2019:
od 18 h příjezd účastníků možný, ubytování, večerní posezení

Sobota 14. 9. 2019:
8:00 – 9:00

prezentace účastníků

9:00 – 11:00

sranda závod

11:00 – 12:30

přestávka na oběd

12:30 – 16: 00

společná procházka (cca 8-10 km)

16:00 – 17:00

pauza na oddych, stavbu kruhu a občerstvení

17:00 – 18:30

výstava nanečisto

18:30 - 19:00

večeře

Od 19:00 -

opékání buřtů, vyhodnocení fotografické soutěže Dovolená s pinčem,
volná zábava

Neděle 15. 9. 2019:
Klubová výstava pinčů a bonitace – propozice a přihláška zvlášť na https://www.klubpincu.cz

Jak se přihlásím na Víkendové setkání?
Pošlu přihlášku na e-mail haskovaklara@seznam.cz a přihlásím si ubytování a stravu viz níže
u poskytovatele areálu.

Jak se přihlásím do fotografické soutěže?
To je úplně jednoduché, právě přichází léto s ním prázdniny. Udělejte tedy nějakou pěknou
fotografii Vašeho pinčího parťáka a zašlete na mail haskovaklara@seznam.cz nebo
klubpincucr@gmail.com nebo zuzana.stankova@mgvsetin.cz,
do předmětu uveďte
„fotosoutěž“. Je třeba ji zaslat v co největším rozlišení, abychom ji mohli vytisknout. Nejlepší
fotografii budete vybírat v průběhu Víkendového setkání. Výherce dostane cenu a fotografie
budou použity v některých číslech zpravodajů klubu.
Tématem pro letošní rok je „Dovolená s pinčem“

Ubytování:
Rezervace ubytování a stravování je možná pouze přímo u provozovatele
areálu Happy Herolky - https://prihlasky.herolky.eu/
Ubytování je v pokojích nebo v chatkách, sociální zařízení je společné. Lůžkoviny a povlečení
nejsou součástí vybavení, ale lze si je zapůjčit za poplatek 80,- na celý pobyt. Doporučujeme
vlastní spacák, prostěradlo a polštář. Chatky jsou čtyř nebo pětilůžkové. Pokoje mají různý
počet lůžek. Chatky i pokoje se vrací na konci pobytu uklizené, případně je možné si úklid
zaplatit. Psi jsou ubytovávání spolu s majiteli v chatkách a pokojích, proto je potřeba vzít s
sebou deku na zakrytí volné postele proti znečištění. Psi nesmí pouze do koupelen a bazénu.
Je potřeba po svých psech sbírat exkrementy v areálu i mimo něj. V areálu nejsou k dispozici
kotce. V celém areál je wifi zdarma. K dispozici je plně vybavená kuchyňka, pro BARF je
možné využít mrazák. Vegetariánskou a bezlepkovou dietu je možné dohodnout, uveďte v
přihlášce do poznámky. Drobné občerstvení (alko, nealko, sladkosti) a pamlsky pro psy je
možno zakoupit na baru. Úvazy psů u chatek jsou možné, ale nikoli příliš dlouhé, aby uvázaný
pes nemohl být v neřízeném kontaktu s jiným psem.
Psi projevující příznaky infekčních nemocí se nemohou akce zúčastnit, hárající feny musí být
nahlášeny při prezentaci. Volný pohyb psů je dovolen jen po dohodě s organizátorem. Akce
probíhá na vlastní nebezpeční, za své úrazy zodpovídáte sami. Respektujte prosím všechny
pokyny organizátorů.

Jak se tam dostanete?
GPS souřadnice:
49°18’49.212”N, 16°25’12.444”E (N49.313076; E16.419395)
Vlakem
Nejbližší vlaková zastávka je vzdálena 3 km a jmenuje se Hradčany. Leží na trase Brno – Tišnov.
Autobusem
Nejbližší autobusová zastávka Heroltice – rozcestí je vzdálena 500 m.

