
Informace a propozice 

Psí výcvikový tábor pořádaný Klubem českého horského psa bude probíhat ve dnech 

30.7.2022 – 6.8.2022 v autokempu Sklář Ostružno u Jičína. Kemp se nachází nedaleko od 

Jičína, v blízkosti Prachovských skal. Tábor je u lesa, který je v hodný pro příjemné 

procházky. V táboře najdete vše co potřebujete k výcviku psů, ale i k relaxaci a odpočinku na 

své dovolené. V areálu můžete využít volejbalové hřiště, fotbalové hřiště, velký bazén s čistou 

vodou. Blízko chatek jsou zrekonstruované sociálky. Po celou dobu pobytu je zajištěné 

stravovaní v plné penzi. Součástí tábora je rybník s potokem, ve kterém lze chytat ryby.  

Poplatky 

Pobyt za osobu včetně plné penze na 7 dní činí 3.600Kč 
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. 

Chatky jsou 4 – lůžkové. Za každé neobsazené lůžko je účtován doplatek 100Kč na den. 
Poplatek za psa na 7 dní činí 350Kč. V poplatku není zahrnut výcvik psa. Základní výcvik 

činí 500Kč na týden. 
Cena zahrnuje místní poplatek 21Kč/osobu/den, osoby do 18 let místní poplatek nehradí. 

Pes účastnící se tábora musí být řádně očkován. 

 

Zálohu ve výši 1.500 Kč na osobu a přihlášku, prosím, zasílejte na č. ú.  267029785/0300,   

který je veden pod klubem ČHP, od 1. 1. 2022, nejpozději však do 15.3.2022. Bez zaplacené 

zálohy nebude přihláška přijata. Záloha je nevratná v případě konání tábora. Pokud bude 

méně účastníku než 30, tábor se ruší a záloha se vrátí na účet všem přihlášeným. Doplatek za 

tábor bude nutné uhradit do 30. 6. 2022. V případě, že se nebudete tábora moci zúčastnit, 

záloha propadá a ze zbylé doplacené částky se vrátí 10% ceny (pokud se přihlášeny odhlásí do 

21.7.2022). Dále je možné za sebe sehnat náhradu. 

 

Přihlášky a potvrzení o uhrazení zálohy, prosím, zasílejte buď elektronicky na mddr.kubistova 

gmail.com nebo na adresu Veronika Kubištová, Horky 68, 570 01 Litomyšl 

 

S dotazy mě prosím kontaktujte na tel. č. 724 755 567 nebo mailem mddr.kubistova 

gmail.com. 


