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Přihlašování na seminář s Pam Martin 2019 je tu!!!
Nikola Stejskalová · Monday, November 26th, 2018

Níže jsou k dispozici přihlašovací formuláře, které je třeba zaslat na email uvedený ve
formuláři. Následně budou všechny přihlášky potvrzeny. Společně s potvrzením Vám
budou zaslány další informace ohledně platby, nebo upřesnění.
Seminář má omezenou kapacitu účastníků se psem – 15 cvičících psů na den.
Jako cvičící budou přednostně přijati členové FC ČR – jejich přihlášky budou
upřednostňovány od 26. 11. 2018 do 5. 12. 2018, v případě neuhrazení platby za
seminář do stanoveného data se přihláška automaticky ruší. Účastníci, kteří nejsou
členi FC ČR, a chtějí se semináře zúčastnit se psem, mohou své přihlášky zasílat
rovněž od 26. 11. 2018 avšak budou zařazeni na čekací listinu.
Počet diváků na semináři není omezen. Od 26. 11. 2018 do 28. 1. 2019 se tak mohou
hlásit všichni zájemci (členi i nečleni FC ČR).
Přihlašování na seminář bude ukončeno 28. 1. 2019.
Případné dotazy prosím směrujte na email – flyballseminar@gmail.com
Ceny semináře (celková cena semináře Vám bude přesně vypočítána v registračním
formuláři):
cvičící / 1 pes / 1 den – 1 950 Kč
divák 1 den – 1 170 Kč
divák 2 dny – 1 560 Kč
divák 3 dny – 1 950 Kč
V případě, že se semináře účastníte jako cvičící, máte na zbytek semináře zvýhodněné
podmínky divácké účasti – 1 den 390 Kč.
●

●

Pam Martin seminář 2019 - registrační formulář
(ve formátu xlsx)
Pam Martin seminar 2019 - registration form
(ve formátu xlsx)
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You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
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