Aura Canis, z. s. pořádá

Canisterapeutický tábor
Termín: 9. – 15. 8. 2020 Místo: Rekreační areál Pecka u Nové Paky
Tábor je určen začínajícím i zkušeným canisterapeutům (účast doporučujeme se psem, je možné i bez psa).
Je zakončen možností složení canisterapeutické zkoušky týmu – zkoušky se konají 15. 8. (pouze pro
účastníky tábora, přihlášky na zkoušky a platba až na místě.). Poplatek za zkoušky činí 1000,- Kč.
Program bude zahrnovat:
 dopoledne vždy výcvik psů (podle potřeb a zkušenosti týmů)
 odpolední program – budou na výběr přednášky pro začátečníky i pokročilé
 teorie i praktické sdílení zkušeností, ukázky aktivit a pomůcek
 péče o canisterapeutického psa, nejčastější problémy a jak jim předcházet, welfare psa (beseda
s veterinární lékařkou)
 canisterapie očima psycholožky (besedoseminář)
 simulace přímé práce s klienty, ukázkové canisterapeutické hodiny
Pokyny týkající se psů:
 psi nesmí být agresivní vůči lidem, ani jiným psům
 měli by mít základní poslušnost a socializaci
 lze přijet i se štěnětem (programu se účastní v omezené míře)
 psi musí být v dobrém zdravotním stavu a očkováni proti vzteklině (očkovací průkaz s sebou)
 háravé feny se mohou akce účastnit, je třeba počítat s určitým omezením při výcviku a neúčastí na
canisterapeutických zkouškách
Pokyny týkající se lidí:
 případná opatření nebo omezení s ohledem na epidemii Covid -19 budou upřesněna před zahájením tábora
podle aktuální situace a účastníci obdrží informace emailem
Program:

Zahájení tábora 9. 8. 2020 v 17 hodin. Příjezd, registrace a ubytování účastníků, základní informace, seznámení
s podrobným programem a organizací tábora. Denní rozvrh bude upřesněn při zahájení tábora.

Cena se psem: 3500,- Kč za osobu a psa (za každého dalšího psa + 500 Kč) Cena bez psa: 3000,- Kč na osobu.
Ubytování a strava nejsou součástí ceny. Informace o možnostech ubytování a stravy na www.ubytovani-pecka.cz .
Pro individuální objednávky ubytování kontaktujte p. Bernatovou, tel. 495 000 396, jana.bernatova@bktour.cz. Pro
účastníky tábora jsou rezervované horní chatky (za hlavní budovou). Při objednávce uveďte, že jedete na tábor Aura
Canis z.s. Uzávěrka přihlášek: 20. 7. 2020 nebo do naplnění maximální kapacity. On-line přihláška!
Přihláška je neplatná bez platby. Poplatky uhraďte převodem na účet Aura Canis, z. s. KB Šternberk, č. Účtu: 357135450297/0100. Variabilní symbol: 503. Do zprávy pro příjemce napište Vaše jméno a telefonní číslo. Bližší informace:
Vladimíra Kasalová, tel. 723 308 496 nebo kasalova@domino-skola.cz. Neúčast přihlášeného účastníka není důvodem k
vrácení platby. Organizátor si vyhrazuje právo akci neuskutečnit, pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků.

Podporuje:

Aura Canis, z. s.

Ořechová 65, 785 01 Šternberk

www.auracanis.cz

