
TÁBOR ESADERA 
22. – 26. 8. 2016 

s Petrou Hamšíkovou a Míšou Androvou 
 
 

Místo konání: Rekreační a výcvikové středisko Ranč Esadera, 4km od Písku  
http://www.rancesadera.cz/Uvod.html 
 
Zahájení: pondělí 22. 8. 2016, příjezd do 9:00 hod 
Ukončení: pátek 26. 8. 2016, odjezd po obědě 
 
Program:  AGILITY 
  DOGFRISBEE 
  Kombinace AGILITY+DOGFRISBEE   
 
Ubytování: V chatkách po dvou lidech přímo v areálu. Společné sprchy a WC, společenská 
místnost s krbem, posezení na terase. V případě nepřízně počasí možnost přitápění na 
chatkách el. přímotopem (není v ceně).  
 
Stravování: Formou plné penze. Začínáme úterní večeří, končíme nedělním obědem. V areálu 
restaurace s nabídkou drobného občerstvení a pití (teplá jídla s výjimkou plné penze nejsou k 
dispozici). Pitná voda k dispozici v umývárnách.  
 
Podmínky účasti: pes musí být klinicky zdráv, platná očkování (proti vzteklině, psince, inf. 
hepatitidě a leptospiróze). Nezletilí do 16. let pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let a 
souhlasu zákonného zástupce. Háravé feny mohou být na soustředění jen za předem 
stanovených podmínek. Každý ručí za veškeré chování a škody způsobené svým psem. V 
areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů, psi musí být, s výjimkou tréninku, na vodítku 
(areál je využíván k výcviku služebních psů). 
 
Cena:  
4.500 Kč / tým (v ceně ubytování, plná penze, dvoufázové tréninky pro jednoho psa) 
2.000 Kč / druhý (třetí,...) cvičící pes jednoho majitele 
2.500 Kč / necvičící doprovod 
necvičící pes – ZDARMA 
 
 
Závazné přihlášky a případné dotazy zasílejte na: petra.hamsikova@seznam.cz, do předmětu 
uveďte „Tábor ESADERA 2016“  
 
Počet cvičících týmů je omezen.  
 
 
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2016 nebo do naplnění kapacity 

– zálohu 2.500,- je třeba uhradit spolu s přihláškou, nejpozději však 28 .2. 2016,  zálohu 
platí i necvičící doprovod (na nezaplacené přihlášky po tomto datu nebude brán zřetel) 

– doplatek do 30. 4. 2016 
– na účet číslo:  1895303073/0800 - VS číslo Vašeho mobilního telefonu, uvedeného v 

přihlášce, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a ESADERA 2016 
– záloha je nevratná, pokud není sehnán náhradník 

 
 
 

http://www.rancesadera.cz/Uvod.html


 
 

Závazná PŘIHLÁŠKA na TÁBOR ESADERA 22. – 26. 8. 2016 
s Petrou Hamšíkovou a Míšou Androvou 

 
Psovod: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
OSA/klub: 
Telefon: 
E-mail: 
Adresa: 
 
Necvičící doprovod:  
Jméno a příjmení:  
 
Pes: (máte-li více psů, uveďte zde všechny a ke každému jeho výkonnostní kategorii) 
Jméno:  
Plemeno: 
Datum narození: 
 
AGILITY 
Kategorie/předpokládaná výška překážek:  S M L 
 

 nezávodící (připište, jak dlouho běháte, jaké překážky neumíte, jak dlouhé sekvence 
zvládáte atd.) 
 
 

 závodník (A1, A2, A3) 
 

 
Co od tábora očekávám, na co bych se chtěl zaměřit? 
 
 
 

          
DOGFRISBEE 

 nezávodící (připište, jak dlouho se frisbee věnujete, jestli máte závodní ambice ve 
freestyle) 
 
 

 závodník (freestyle, distance) 
 
 
Co od tábora očekávám, na co bych se chtěl zaměřit? 

 



 
____________________________________________________________________________
Pro rodiče mládeže (16 – 18 let): 
 
Souhlasím s účastí mého syna (dcery) na soustředění agility ve výše uvedeném termínu. 
Jsem seznámen s tím, že na soustředění není zajištěn celodenní odborný dohled nad mládeží, 
ani přítomen zdravotník. 
 
Jméno rodiče-zákonného zástupce:……………………………………….. 
 
V případě nutnosti budu k dispozici na tel. čísle: ………………………………….  
 
Alergie, případně jiné onemocnění, nutné léky:    ………………………………….. 
____________________________________________________________________________ 
 
Datum: 
 
 
Podpis: 
 


