51 . K L U B O V É S E T K Á N Í
Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů z.s.
které se koná 6.9. - 8.9. 2019 v Zubří u Nového Města na Moravě

Program:
Pátek 6.9. - od 14,00 příjezd na setkání
- organizační pokyny, ubytování
- 18,00 večeře
- výměna chovatelských zkušeností

Sobota 7.9. – 7,30 snídaně
- Speciální výstava
- oběd
- soutěže,vyhlášení vítězů
- svod mladých, bonitace
- večeře
- členská schůze

Neděle 8.9. - 7,30 snídaně
- oběd
- odjezd domů
Organizační informace :
Z účasti na srazu jsou vyloučeny háravé feny!!!!!!!
Účastníci setkání jsou povinni se řídit Řádem na ochranu zvířat při veřejném vystoupení
a svodu zvířat a při chovu
ubytování - zajištěno ve 3,4 a 11-ti lůžkových chatách (každá rodina
samostatně nebo podle přání),
- v chatách je možnost v případě potřeby přitápění kamny,
- 3 lůžkové chaty mají vlastní sociální zařízení,
u ostatních je společné, zvlášť pro ženy a muže
stravování - pátek
- sobota
- neděle

- večeře
- snídaně, oběd a večeře
- snídaně, oběd

ubytování - 3 lůžková chata
4 lůžková
11 lůžková
2, 4, 5 lůžkový pokoj - ošetřovna –pouze bez psů

Do 22.7.2019 bude přednostně rezervováno ubytování pro majitele psů a fen,
řádně přihlášených na výstavu (včetně zaplacení výstavního poplatku), kteří jsou
členové našeho klubu. V případě většího počtu zájemců rozhoduje pořadí
zaplacených přihlášek psů a fen na výstavu. Po tomto termínu budou volné
ubytovací kapacity k dispozici ostatním účastníkům setkání dle došlých přihlášek k
ubytování.

Ubytování i strava se hradí při příjezdu.
Pokud budete přihlášeni a nebudete se moci dostavit, je potřeba tuto skutečnost
telefonicky oznámit do 3.9.2019 do 20,00 hod., jinak budete objednané jídlo i
ubytování nuceni zaplatit.
tel.: 723 610 455
Informace pro příjezd na setkání :
Obec ZUBŘÍ leží v nádherné lesnaté krajině Českomoravské vrchoviny pouze 3 km
od NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. Klubové setkání se koná v areálu rekreačního
střediska Žďas. Z Nového Města pojedete směrem na Jimramov a na výjezdu budete
přejíždět přes železniční přejezd. Těsně za ním je křižovatka kde odbočíte vpravo na
Zubří.
GPS: 49° 34' 36.7788" N 16° 8' 0.6324" E

Ceny za jídlo a ubytování:
snídaně
oběd
večeře

80,- Kč
95,- Kč
80,- Kč

3 lůžková chata
335,- Kč /lůžko
4 lůžková chata
240,- Kč/lůžko
11 lůžková chata
180,- Kč/lůžko
ošetřovna
335,- Kč/lůžko - pouze bez psů
karavan + soc. zařízení za den
150,-Kč + 50,-Kč
pronájem kuchyňky ve 3 lůžkové chatě 90,- Kč /den
kuchyň na ošetřovně 150,-/den
poplatek za psa 80,- Kč /den

