Kynologický klub Beladice, o.z.

Základný kurz poslušnosti psa
11.5.2021

Otvárame kolektívny kurz základnej poslušnosti pre šteniatka, mladých

psov, ale aj ostatných záujemcov. Kurz je obmedzený počtom účastníkov 10.
Trvanie : 2 mesiace /8 výcvikových hodín/
Výcviková hodina trvá 50 min.
Tréningový deň : utorok o 18:00 hod.
1. hodina : Tu sa spoznáme my aj psíky. Dostanete základné informácie o výcviku
a naučíte sa ako upriamiť pozornosť svojho psa na vás v kolektíve iných psov.
2.-7. hodina : Spoločne preberieme povely, sadni, ľahni, ku mne, k nohe, odloženie psa.
Okrem povelov sa naučíte komunikovať so svojim psom, naučíte sa rozoznať reč jeho tela,
naučíte sa ako sa k psovi správať a ako ho odmeňovať, ako sa s ním hrať.
8. hodina : Záverečné vyhodnotenie, preskúšanie.
Na výcvik si prineste :
Obojok (nie postroj), vodítko, odmeny (piškóty, granule, mäsko, syr...) vrecko na exkrementy,
očkovací preukaz psa, dobrú náladu
Výcvik prebieha za každého počasia, v prípade veľmi nepriaznivého počasia bude hodina
skrátená a na ďalšej hodine sa bude cvičiť dlhšie.
Na kurz je potrebné sa prihlásiť, podať prihlášku, viď príloha.
Cena : Pre občanov obce Beladice : ZADARMO
V prípade, že kurz nebude občanmi Beladíc zaplnený, je cena pre účastníka : 120 €
Kurz poslušnosti vedie : Dáša Kostelná

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dáši
Zakladateľka Kynologického klubu. Kynológii sa venuje od roku 2000. Zúčastňuje sa Majstrovstiev Slovenska
v športovej kynológii, obsadila tri krát tretie miesto s Nemeckými ovčiakmi, vyhrala na Majstrovstvách Slovenska
ZŠK obranu a reprezentovala Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta Nemeckých ovčiakov v Rakúskom
Rehau v roku 2016. Okrem toho má urobených viac ako 30 pracovných skúšok. Zorganizovala množstvo
zahraničných seminárov napr. Seminár Tobias Oleynik NEPOPO 1-3, Seminár s Gábinou Macounovou, Seminár
o stopách s Dušanom Majtásom. Sama sa zúčastnila mnohých zahraničných seminárov (napr. Seminár Františka
Šustu). Venuje sa tréningu psov podľa metodiky pozitívneho odmeňovania.

