www.bostonterrier.webnode.cz
Krásný večer, ahoj a bostonkům zdar :o))))
Už jen týden a bude nás spousty na společné hrátky i povídání! Prý se v
všichni bostončí kluci i slečny připravují a trénují :o)))) a nebo minimálně balí
batůžek na náš společný bostončí víkend. HURÁ!
S tím balením se Vám snažíme také trošku pomoct a tak jsme připravili malý
seznám potřebných věcí – kdyby náhodou :o)
PROGRAM – máme rozvrh, který posíláme, ale samozřejmě se ty minutky
trošku můžou měnit podle počtu soutěžících :o)

Pátek 25. 6. 2010
od 17.00hodin

Otevření bostončího pohodového víkendu.....
Opékání klobásek (zajištěny), povídání, zabydlování a pro pořadatele chystání ..

Sobota 26. 6. 2010
9.00 - 10.00 hodin
10.00 - 10.15 hodin
10.15 - 11.00 hodin
11.00 - 11.15 hodin
11.15 - 12.00 hodin
12.00 - 13.00 hodin
13.15 - 14.00 hodin
14.00 - 15.00 hodin
15.00 - 16.00 hodin
16.05 - 16.30 hodin
16.35 - 17.30 hodin
17.35 - 18.00 hodin
18.00 - 19.00 hodin
19.00 - neděle

Prezentace, příhlášení na soutěže, ubytování
Zahájení
Soutěž
Agility s Bostonkem a agility vůbec :o)
Agility – možnost zkoušet na parkúru s instruktorem
OBÍDEČEK!
Soutěž – bostonek Showman (cokoliv, co umí váš bostonek…jakákoliv
dovednost, tanec, poslušnost atd…)
Canisterapie
Bostonek Agiliťáček
Soutěž bostonek a dítě do 10-ti let
Povídání s veterinární lékařkou o bostoncích
VYHODNOCENÍ DNE, PŘEDÁNÍ CEN
Příprava na večer, veřeře
Živá hudba, tanec, karaoke….

Neděle 27. 6. 2010
9.00 - 10.00 hodin
10.00 - 11.00 hodin
11.00 - 11.40hodin
11.45 - 12.15 hodin
12.20

Ukázky výcvik bostonka
Služební kynologie
Soutěž bostonků a páníčků
Vyhodnocení soutěží a víkendu, předání pohárů a cen
Obídeček, balení a rozloučení

A to stále máme v záloze procházku Jičínem na zmrzlinu + společné focení .velmi záleží na počasí….
Program je nabitý a prosím berte s rezervou – vše záleží na počtu přihlášených na jednotlivé soutěže a hlavně na nás a
našich bostoncích – aby byl čas si popovídat a také na co koukat….

Soutěže, diplomy i ceny jsou připraveny a tak bude příjemně a veselo! Vše bude zdokumentováno na fotkách i
videu a tak budeme mít na co vzpomínat.
STRAVOVÁNÍ:
Tak jak jsme již psali - po oba dny je přímo v areálu zajištěno stravování - ať již snídaně/obědy/večeře
tak menší - jako párky, hranolky, zmrzlinka a ostatní zdravé dobroty :o))) Vše je za přijatelnou cenu a
porce se nám loni líbily :o)))
….a stále platí, že pokud víte o nějakém bostonkovi z vašeho okolí, tak ho můžete také pozvat - s tím,
že je potřeba se zaregistrovat na našich stránkách z důvodu kapacity a aby jsme mohly případně
provést
nějaké
navýšení
tak,
aby
se
všichni
cítili
příjemně
a
měli
jsme
dost
místa.
Moc se na vás všechny mooooooc těšíme :o))) Tak si sbírejte dobrou náladu a poslední víkend v červnu ji bude plno!
Marta Procházková a Gabriela Trýzubská

A to hlavní :o)
Nevím jak si to vše řídíte vy, ale já si vždy vzpomenu na školu v přírodě, kdy nám nachystali seznámeček věcí, ten jsme
si hezky přilepily do kufříku a kontrolovali co máme a co ne. No, třeba se bude někomu hodit :o)
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

CO SI NABALIT?
Pro páníčky….
Nabaleno  Pro pejska…
Nabaleno 


Židlička nebo deka na sednutí (deka se může případně hodit i
Miska na vodu + krmení
večer, když budeme venku a nebo některým zmrzlíkům v noci)


Botky i pro případ deště ,Deštník
Krmení,, pamlsky


Pro ty co mají ubytování : toaletní potřeby, pyžamko, teplé
Přepravní box – ideálně, nebo
ponožky kdyby náhodou…
deka, pelíšek na odpočinek


Teplákovka
Obojek, vodítko

Nějaká dobrota do batohu pro páníčky (tyčinky, bonbónky)

