VÁS SRDEČNĚ ZVE NA FLYBALLOVÝ

TURNAJ SLADKÝCH
NADĚJÍ,
který se koná ve dnech 17.-18.9.2016
v areálu kempu Garnataurus
Místo konání:

fotbalové hřiště v areálu kempu Garnataurus, www.garnataurus.cz

Program:

sobota 17.9.2016
7,15-8,15 h prezence, měření psů
8,20 h schůzka vedoucích družstev
8,40 h schůzka rozhodčích
od 9,00 h Speed Trial / Round Robin v jednotlivých divizích
neděle 18.9.2016
od 8,00 h Double Elimination v jednotlivých divizích

Popis turnaje: turnaj družstev, podle platných pravidel flyballu, zařazení do turnaje podle bodu 1.8.1 B.
(=nejrychlejší čas z posledních tří turnajů uvedený v přehledu nejrychlejší časů).
Turnaj je dvoudenní, tj. všechna družstva běží v sobotu Speed Trial nebo Round Robin a
v neděli Double Elimination.
Limit turnaje:

36 družstev. Přednostně budou přijata registrovaná česká družstva.

Startovné:

260 Kč za psa pro členy Flyball Clubu ČR
400 Kč za psa pro nečleny Flyball Clubu ČR
splatné na účet Flyball Hop Trop, č.účtu: 222875195/0300.
Ve zprávě pro příjemce uveďte TSN+název družstva, za které platíte.
Startovné musí být připsáno na účet pořadatele nejpozději v den uzávěrky turnaje,

Veterinární podmínky: Psovodi musí při veterinární přejímce předložit očkovací průkaz svého psa
obsahující záznamy o provedené vakcinaci. Všichni psi účastnící se akce musí
být zdraví a mít platné očkování proti vzteklině. Pes, který neprojde veterinární
přejímkou, se nesmí turnaje zúčastnit.
Protest (podle bodu 2.9 Pravidel): 500 Kč
Stravování:

v místní restauraci či bufetu

Možnosti ubytováni:

přímo v areálu kempu, kontakt: Petra Hanzlíková, tel. 605 205 140,
e-mail: info@garnataurus.cz
Přihlášky zasílejte nejpozději do 5.9.2016 na adresu:
Eva Pirklová, Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9,
e-mail: evapirklova@centrum.cz, mobil: 776 610 251

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Turnaj je součástí seriálu PURINA PRO PLAN CUP 2016.

!!! Důležité informace pro účastníky !!!
Popis cesty:
Dálnice D1, exit 66 (Loket, Čechtice). Podjedete dálnici (od Prahy ze sjezdu doleva). Projedete vesnicí
Brzotice. Přejedete vodní nádrž Švihov (Želivka - modrý most). Minete odbočku na Zruč nad Sázavou a
Zbraslavice a dojedete na křižovatku ve tvaru Y. Zde se dáte na Novou Ves (doleva). Projedete vesnicí a
na samotném konci obce je oranžový dům a zrcadlo. Zde uhnete doprava mezi domy a pojedete stále
rovně, mezi pole až k hranici lesa, kde je na levé straně telefonní vysílač. Zde budete pokračovat po cestě
dolů. Cesta je z části upravená, avšak během dešťů se trochu sesouvá. Jeďte stále dolů cca 1 km, kde
dojedete na křižovatku ve tvaru T (na pravé straně budete mít velkoobjemový kontejner). Pokračujte
vpravo a po cestě minete na levé straně louku, podél které pojedete až na křižovatku ve tvaru Y. Zde opět
doleva a po 80m jste v areálu.
Cestu od Nové Vsi samozřejmě označíme, avšak byli jsme majiteli areálu varováni, že sousedé značení
často a rádi strhávají.
Pozor - všechny ostatní cesty, které vám nabídne navigace, končí mimo areál a dle informace
provozovatelů v bahně, které je většinu roku neprůjezdné!
Podrobnější popis cesty na http://garnataurus.cz/rubriky/jak-se-k-nam-dostanete
Upozorňujeme, že cesta lesem je úzká, nicméně protijedoucí auta se na ní mohou vyhnout hned na
několika místech – video zde: https://youtu.be/EHRPvAoSehk

Pravidla pro pohyb a pobyt v areálu kempu
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pravidla uvedená v přiloženém Ubytovacím řádu. Dále není
dovoleno pouštět psy do blízkosti ovcí, které jsou v ohradě v dolní části areálu.
Vzhledem k tomu, že je velká část budov v areálu dřevěná, je nutná zvýšená opatrnost při jakékoliv
manipulaci s ohněm včetně kouření. Otevřený oheň je možno rozdělávat pouze na dvou oficiálních
ohništích.
PSOVODI JSOU POVINNI UDRŽOVAT V AREÁLU ČISTOTU A UKLÍZET VÝKALY PO SVÝCH PSECH!
Pořadatel neručí za případné škody způsobené jednotlivými psy či psovody.
Pořadatel není zodpovědný za zranění, onemocnění či úhyn psa v průběhu turnaje.

Turnaj je součástí seriálu PURINA PRO PLAN CUP 2016.

Vážení hosté...
Vážíme si, že jste si zvolili pro relaxaci a nové zážitky náš areál.
Věříme, že si pobyt u nás užijete a v zájmu vzájemné slušnosti a zachování ceny našich služeb Vám
děkujeme že:
– máte své pejsky na vodítku, uklízíte po nich a nepouštíte je do jídelny a zděné budovy.
– neodnášíte nádobí a sklo z jídelny a nekonzumujete nebo neskladujete vlastní nápoje a
potraviny. Naše kuchyň i kiosek je Vám kdykoliv k dispozici. V případě speciálních diet
Vám rádi změníme jídelníček.
– nám neznehodnocujete vybavení.
– nezapojujete do elektrické sítě nenahlášená zařízení. Nebezpečí přetížení a požáru.
– nepřenášíte věci po areálu. Případně je vrátíte ihned po použití.
– nevynášíte hračky z dětského koutku a po svých dětech vždy poklidíte.
– do společenské místnosti se přezouváte a nemanipulujete s vytápěním.
– si vždy ověříte možnost využití ohniště a připraveného dřeva ještě před rozděláním ohně.
– rozdělání ohně v krbech konzultujete s provozovatelem areálu.
– nám nemočíte pod stromy, kde si hrají děti.
– nás informujete o umístění svíček nebo rozdělání ohně.
– se pohybujete pouze v přidělených prostorech.
– opouštíte pokoje ve stavu předání. V případě, že závěrečný úklid nestíháte, rádi za Vás
uklidíme. Tato služba je 250,-Kč na pokoj.
– při každém odchodu z areálu necháváte klíče v kiosku.
– dodržujete noční klid, který začíná ve 22:00.
– využíváte odpadkové koše.
– dodržujete hygienické zásady a neplýtváte prostředky.
– nekouříte v jídelně i v ostatních budovách.
– po svých hrách a aktivitách pokaždé uklidíte.
– dohlížíte na své svěřence při sportovních aktivitách a na zábavném vybavení je máte pod
dozorem.
– neničíte nové matrace a ložní vybavení si povlékáte.
– kdykoliv něco potřebujete, vyhledáte náš personál. Jsme tu kdykoliv pro Vás.
Děkujeme, že dodržujete výše uvedené, a proto Vám nemusíme přiúčtovat ubytovací a údržbové
příplatky.
Děkujeme, že se chováte mile 
Přejeme Vám příjemný pobyt
Personál areálu Garnataurus

