
CotonLand, ve spolupráci s chovatelskou stanicí cotonků Ráj Karpat, si Vás dovoluje  
srdečně pozvat na 

 

 
pořádaný ve dnech 

 

 
 

Místo konání  
Penzion Vysočina, Škrdlovice nedaleko Žďáru nad Sázavou, http://www.cyklistika-vysocina.cz 

 

Uzávěrka přihlášek na piknik 
20. 3. 2010 

 

Plánovaný program 
 Společná procházka, soutěže páníčků a cotonků, ukázky šikovnosti přítomných cotonků, přednáška na téma „Úprava 

cotonka“ spojená s diskuzí, ukázka „jak vystavovat cotonka“, soutěž „O pohár CotonLandu“, opékání buřtů, ... 
Definitivní program bude zveřejněn 14 dní před piknikem na CotonLandu. 

 

Podmínky na zúčastněné cotonky 
Malí, velcí, tlustí, tencí, barevní i celobílí, chlupatí i ostříhaní, chovní i mazlíci – zváni jsou všichni!!! Jedinou 

podmínkou je být klinicky zdravý s platným očkováním na parvovirózu a vzteklinu – při prezenci cotonci starší 3 
měsíců musí předložit platný očkovací průkaz nebo pet-pas. 

 

Cena 
Základní poplatek: 700 Kč 

Součástí základního poplatku je ubytování pro jednu osobu a jednoho psa v průběhu akce. 
 

Poplatek za každou další osobu: 520 Kč na akci 
Poplatek za každého dalšího psa: 120 Kč na akci 

 
Součástí základního poplatku a poplatku za každou další osobu není stravování. V penzionu je možné objednat snídani, polopenzi nebo plnou 

penzi. Cena stravování se řídí aktuálním platným ceníkem penzionu, který je v současné době následující: 
Snídaně / Polopenze / Plná penze: 60 Kč / 129 Kč / 189 Kč za den 

 
Společně s přihláškou je třeba uhradit základní poplatek a poplatek za další osoby, které se akce zúčastní. 

(Poplatky za další zúčastněné pejsky a za stravování budou uhrazeny na místě při ubytování.) 
 

Přihlašování 
Vyplněné přihlášky s potvrzením o zaplacení poplatků za zúčastněné osoby zasílejte na e-mail info@cotonland.cz 

nebo na adresu Martina Marková, Marie Podvalové 939/13, Praha Čakovice, 196 00 
 

Platby poplatků 
Složenkou na adresu: Martina Marková, Marie Podvalové 939/13, Praha Čakovice, 196 00 
Převodem na účet: 51-9231300247/0100 (variabilní symbol: 7777, do poznámky uveďte své jméno) 

 

Storno podmínky 
V případě storna do 21. 5. 2010 bude vráceno 50 % zaplacených poplatků. V případě storna po 21. 5. 2010 zaplacené 

poplatky propadají a nebudou vráceny. Rozhodujícím datem storna je datum zaslání e-mailu na e-mail 
info@cotonland.cz nebo datum odeslání dopisu na adresu, na kterou byla zaslána přihláška.  

 

Upozornění 
Veškeré dotazy můžete směřovat na e-mail: info@cotonland.cz . 

Přihláška je považována za platnou až v okamžik zaplacení poplatku za přihlášené osoby. V případě překročení kapacity pikniku rozhoduje datum zaslání platné přihlášky. 
Kapacita pikniku je omezena!!! Pořadatelé si proto vyhrazují právo přihlášku nepřijmout – v takovém případě bude poplatek vrácen na účet zasílatele. 

Účastníci jsou povinni dodržovat zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. 
Účastníci mladší 18 let, kteří nebudou v doprovodu dospělé osoby, musí při příjezdu předložit písemný souhlas zákonných zástupců s účastí na akci a kopii průkazu pojištěnce 

zdravotní pojišťovny. 
Pořadatel nenese zodpovědnost za ztrátu, zranění nebo úhyn psa. 

Každý účastník je plně odpovědný za škody způsobené jím nebo jeho psem. Dále odpovídá za důsledné udržování pořádku jak po sobě, tak po svém psu!!! 
 

Další informace o pikniku najdete na CotonLandu, tj. http://www.cotonland.cz . Na stejném místě bude umístěn i seznam přihlášených účastníků. 


