
23.–24. 4. I. CANISTERAPEUTICKÝ VÍKEND 2022

23. 4. 
CANISTERAPEUTICKÝ KURZ  

s akreditací MPSV

23. 4.   PTCTP - O
povahové testy CT psa obnovovací

/ přetestování po dvou letech

23.–24. 4.   PTCTP 
povahové testy CT psa 

pro nováčky

 POŘADATEL  Podané ruce, z. s.

 KDY  23.–24. 4. 2022

 KDE   LIŠČÍ MLÝN,  
penzion a chatová osada, Bystré 664,  
744 01, Frenštát p. Radhoštěm. Podrobnější  
informace o místu konání na www.liscimlyn.cz  

 PŘIHLÁŠKY   uzávěrka 18. 4. 2022 nebo do naplnění kapacity 
zkoušek. Ke stažení na www.podaneruce.eu

 REGISTRACE  všech účastníků proběhne  
23. 4. 2022 od 8:30–9:00  
(nezapomeňte OP psa) 

 ZAHÁJENÍ  9:30

 OBSAH AKCE      odborný seminář

     přetestování  CT týmu po dvou  
letech (ve stejném složení)

     otestování CT týmu v novém  
složení (nový pes či jiný psovod)

    otestování nového týmu (psovod již  
absolvoval náš CT seminář – nutnost  
doložit kopii účastnického listu).

 INFORMACE    Veškeré informace pro případné  
ubytování jsou na www.liscimlyn.cz

    V areálu není restaurace, jen bufet.

    Rezervace sobotního obědu je možná  
do 18. 4. 2022 na telefonu 777 260 110.  
Cena je 160,- Kč / os., platba na místě.

SEMINÁŘ  

   900,- Kč / osobu. Povinný pro ty, kteří absolvují  
zkoušky u organizace „Podané ruce, z. s.“ (PR) poprvé. 

   500,- Kč / účast člena.

CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY 

   PTCP - O 300,- Kč  
nečlen / přetestování CT týmu ve stejném složení  
pes + psovod

   PTCP - O 200,- Kč  
člen / přetestování CT týmu ve stejném složení  
pes + psovod

   PTCP 500,- Kč nečlen / vztahuje se i pro  
zkušeného psa s novým psovodem

   PTCP 400,- Kč člen / vztahuje se i pro  
zkušeného psa s novým psovodem

Významní partneři projektu

Sponzor akce

UPOZORNĚNÍ Zaplacené poplatky v případě neúčasti nevracíme (podobně jako na výstavách psů), 
budou použity na pokrytí organizačních nákladů akce. Zařazení mezi účastníky Vám bude potvrzeno po 
uzávěrce SMS zprávou nebo e-mailem.

V případě nejasností volejte     777 260 110   

Přihlášky zasílejte na monika.olbrechtova@podaneruce.eu nebo poštou na adresu 
kanceláře: Podané ruce, z. s., Canisterapie, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek.  
Poplatky uhraďte na účet organizace u Fio banky, a.s., č.ú.: 2701210309/2010.

Město Frýdlant 
nad Ostravicí

Těšíme se  
na Vás!


