Soustředění mládeže ČKS 2022
15. – 24. 7. 2022
areál ZKO Polička (Pardubický kraj), U Liboháje 592
Soustředění je určeno mladým psovodům, přímým členům ČKS (tedy registrovaných v členské
základně ZKO – platná členská známka pro rok 2022).
Věkové kategorie:
• do 18 let (platí po celý kalendářní rok)
• do 19 let (platí po celý kalendářní rok) v případě, že se již této akce (dříve TTM)
zúčastnili
• minimální věk psovoda je 10 let před zahájením akce
• minimální věk psa je 6 měsíců před zahájením akce
Výcvikové zaměření:
• všestranný výcvik dle NZŘ a MZŘ
• dílčí disciplíny dle MZŘ a NZŘ
• i pro začínající psovody
• Pro tréninky jednotlivých disciplín jsou zajištěni zkušení instruktoři a figuranti
Pobyt:
• Ubytování účastníků je v třílůžkových chatkách v přilehlém kempu.
• Ve výcvikovém areálu je prostorná jídelna a sociální zařízení. V těsné blízkosti je plocha
pro venčení psů.
• V okolí jsou dostatečné plochy pro nácvik pachových prací. V rámci rozšířeného
programu probíhají další akce (soutěže, zábavný program,.)
• Pro psy jsou v oploceném areálu zajištěny odkládací boxy v dostatečném počtu.
• Nástup v pátek 15. 7. 2022 od 15,00 do 18,00 hod., ukončení v neděli 24. 7. 2022 do
12,00 hod.
• Stravování – 5x denně (snídaně, oběd, večeře, 2 svačiny, pitný režim), začíná 15.7
večeří, končí 24.7 obědem
• Doprava na akci je plně v kompetenci účastníka
Povinnosti účastníků:
• Zaslat v termínu 1. 4. – 31. 5. 2022 el.přihlášku – k dispozici na webu ČKS
• Po uzávěrce přihlášek uhradit na BÚ ČKS účastnický poplatek 4.000,- Kč
• Při prezenci předložit kopii kartičky ZP účastníka a vyplněné a podepsané dokumenty
(souhlas rodičů, zodpovědnost, potvrzení lékaře či čestné prohlášení rodičů, případně další dle vládních
požadavků k pořádání akcí – tyto budou zaslány mailem).
• Očkovací průkaz psa s platnou vakcinací (min. psinka, parvoviroza, vzteklina)
• Krmení psa si zajišťuje každý účastník sám. Účast je možná pouze s 1 psem.
• Vybavení – spací pytel, deka, oblečení a obutí pro různé počasí, výstroj pro výcvik psa,
misky na krmivo a vodu. Pro bezpečné venčení psů doporučujeme flexi vodítko a
náhubek
Další informace:
• na webu ČKS
• u předsedy KM a vedoucí Soustředění mládeže: Iveta Skalická, mobil: 608 179 943,
mail : iveska@centrum.cz
• u vedoucích mládeže v jednotlivých Krajích

