
Rose Speedlight Dog Camp 
organizuje 

Dog Dancing a Agility            
s trénerkami 

Vanda Gregorová 
a 

Aneta Grygarová 

(CZ) 

 

termín 
 19. a 20. december 2015  

miesto konania 
 RSDC kynologická hala, areál BETA-CAR, Drevárska 23, Pezinok, Slovensko 

GPS  48°16'40"N,   17°16'11"E    (48.277998, 17.270119) 

počet účastníkov 
 6 tímov (psovod + pes) 8:00-12:00, 6 tímov (psovod + pes) 13:00-17:00 (agility) oba dni 

10 tímov (psovod + pes) 9:00-17:00 (dog dancing) oba dni 

podmienky  platné očkovanie zapísané v preukaze, čistá obuv do haly 

kontakt  Juraj Ruža, +421 903 674 236 

prihlasovanie  online:     http://goo.gl/forms/ZhqwxIy5NN 
uzávierka – do naplnenia počtu 

vstupné  35,- €  / 1 tím / 1 termín (agility) / 1 deň (dog dancing)       

platba  vopred na číslo účtu Kynologická hala RSDC, o.z., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, Slovensko 

bankové spojenie  Tatra Banka číslo účtu: 2943011230/1100; 
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230; SWIFT: TATRSKBX 

variabilný symbol  variabilný symbol 1920122015 (do poznámky prosím uveďte meno a priezvisko) 

náplň seminára 

 Prinášame vám skvelú možnosť zatrénovať si Dog Dancing alebo Agility s vynikajúcimi českými 
trénerkami. Počas predvianočného víkendu si môžete v pohodlí krytej haly RSDC intenzívne 
zatrénovať v oboch športoch! 
Pri Dog Dancingu sa budeme venovať príprave zostavy, výkladu jednotlivých trikov, 
odstraňovaniu prípadných chýb, alebo aj konzultácii zostavy, či príprave na preteky. 
Agility tréning bude zameraný na hľadanie ideálnej dráhy a prispôsobeniu vedenia psa. 
Seminár je určený pre začiatočníkov i pokročilých, venujeme sa individuálne každému tímu 
na základe ich skúseností. 

tréneri 

 Vanda Gregorová  
   2x Vicemajsterka sveta 
   Majsterka Európy 
   Niekoľkonásobná Majsterka ČR 
   Champion of Dogdancing 

Aneta Grygarová  
   Majsterka ČR v družstvách 2013 
   Majsterka ČR mládeže 2011 
   2x CACag, CAClag a 2x r. CAClag 
   2x A3 Champion 

všeobecné 
ustanovenia 

 Venčenie bude umožnené v okolí haly pri dodržaní pokynov organizátora. Za škody spôsobené psom 
zodpovedá psovod. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu. Dobrovoľný príspevok v min. hodnote 
je určený vyššie ako vstupné. Dobrovoľným príspevkom podporujete rozvoj aktivít Kynologická hala RSDC, 
o.z. Ďakujeme Vám! 
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