
              Spolek ANIMAL  THERAPY     

se sídlem v Hořicích, Hálkova 778 
 

 

                PROPOZICE  NA CANISTERAPEUTICKÉ  ZKOUŠKY 
                                   konané 11.06.2023 v Hořicích 
 

Program:        9:00 h -   přejímka psů 

                         9:15-9:45 h -   zahájení zkoušky 

 

Uzávěrka přihlášek:  17.4.2023 

 

Kontaktní údaje: Bc. Kateřina Preusslerová, Tel.+420 602 314 955, 

email: animaltherapy@seznam.cz. Tel. 602 314 955.  

Přihlášky : online formulář na  www.animaltherapy.cz. 

 
Nové informace: 
Prosíme o dodržování časů příjezdu.  

První část zkoušek se bude konat v DBB Hořice v areálu ústavu, kde budete 

skládat některé disciplíny přímo s klienty, s opravdovými vozíčkáři. Po příjezdu 

všech se přesuneme do areálu ústavu. Aby nebylo aut moc zkusíme se porovnat 

do méně vozů. Zbylé informace se dozvíte na kurzu či přímo na místě. 

 

Poplatek: za každého přihlášeného psa činí 1000.-kč. Částku uhraďte převodem 

na základě zaslané faktury, která Vám dojde po zadání online registrace, na níže 

uvedené konto, poplatek v hotovosti není možný, do zprávy pro příjemce napište 

Vaše příjmení. 

 

Název a číslo konta: Spolek Animal Therapy , č.ú: 2402173683/2010 
 

Doklady pro účast: očkovací průkaz nebo Pet pas psa, průkaz původu psa 

 

Veterinární podmínky:  
      -   psi musí být klinicky zdraví 

− psi, kteří neprošli prohlídkou se nesmí zkoušky účastnit 

− psi musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s veterinárním 

zákonem a být proti imunitě proti psince, parvoviroze a leptospiróze  

− po celou dobu konání zkoušky musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, 

aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění  
 



 
Všeobecná ustanovení: 
Zkontrolujte, než pošlete přihlášku, zda pejsek splňuje požadovaný věk. Pokud 

bude zvíře mladší, ač o 1-2 měsíce zkoušek se nemůže účastnit. Děkujeme za 

pochopení. 

 Zkouška je přípustná všem psům a fenám, kteří dosáhli den před konáním 

zkoušky požadovaný věk bez ohledu na velikost a plemeno od 18 měsíců.  

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo jeho psovodem, ani za 

úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Ze zkoušky se vylučují 

psi s podezřením z nemoci, březí feny a kojící feny do 50 dnů po porodu. Ze 

zkoušek se automaticky vylučují psi agresivní na lidi a přehnaně bázlivý. Háravé 

feny se mohou zkoušek účastnit, ale jdou na řadu až po všech účastnících. 

 

Místo konání: Skautská klubovna, Máchova 576, Hořice 50801 

GPS: 50°22'14.819"N, 15°37'41.127"E 

 

Mapa: 

 
                               
Během celé zkoušky občerstvení pro pejsky i paníčky zajištěno. Kdo chce přinést dobrůtky 

vlastní výroby, nebudeme se zlobit.  

 

 

Těšíme se na Vaší účast za spolek Animal Therapy Bc. Kateřina Preusslerová,  

Lenka Bartáková a další. 

 

 

  

 

 

 


