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Dog days
festival psích športov

DogDays
ORGANizátOR:
Občianske združenie HUSKY positive

DátUM: 
28. - 29. 5. 2016

tRVANie Akcie:
28. 5. 2016 (sobota) 10:00 – 20:00
29. 5. 2016 (nedeľa) 10:00 – 18:00 
  
MieStO: 
Dostihová dráha Petržalka, Bratislava 

Festival vzdelávaco-zábavného charakteru, s množstvom stanovíšť rôzneho druhu, primárne zameraný 
na ofi ciálne psie športy a ich ukážky. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa podrobnosti ohľadom 
konkrétnej aktivity, zaobstarať si priamo na mieste potrebnú výbavu, poradiť sa s odborníkmi z oblasti 
kynológie, vymeniť si skúsenosti s ďalšími majiteľmi psov, vidieť pracovné psy v nasadení. Cieľom festivalu 
je tiež zvýšenie povedomia spoločnosti o dôležitosti výchovy a výcviku psa. 

Akcia sa bude zaoberať aj prezentáciou vybraných útulkov (s možnosťou adopcie), veterinárnym poraden-
stvom, výstavou psov bez PP, salónmi pre psov a inými zaujímavosťami z oblasti kynológie.

Dog Days ponúkne svojim návštevníkom veľa praktických cvičení nielen pre ľudí so záľubou v kynológii, 
ale aj zrozumiteľnú prezentáciu a sprievodný zábavný program pre rodiny s deťmi.

Na akciu je možný vstup so psom na vôdzke, v prípade problémových psov aj s náhubkom.

Pre osvieženie účinkujúcich psíkov, ale aj pre psov návštevníkov festivalu, budú v areáli umiestnené 
fontánky a bazéniky. Taktiež budú umiestnené koše na psie exkrementy. 

Na bezpečnosť ľudí a psov počas celej akcie bude dohliadať organizačný tím, hasiči, záchranári a prítomný 
bude aj veterinárny dozor. Organizačný tím bude dohliadať aj na čistotu areálu, každý účastník a návštevník 
bude upovedomený o tom, že je povinný po svojom psovi upratať exkrementy. 
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HLAVNÝ PROGRAM

StANOVištiA - PSie šPORty, PRácA SO PSOM
Uvedený časový harmonogram je orientačný, môže sa zmeniť.

SObOtA 
10:00 - 11:00 agility
11:00 - 12:00 flyball
12:00 - 13:00 dog dancing
13:00 - 14:00 dog frisbee
14:00 - 15:00 obedience
15:00 - 16:00 záchranárska kynológia
16:00 - 17:00 mondioring
17:00 - 18:00 výcvik psov pre nevidiacich
18:00 - 19:00 nose work

Súbežne na ďaľších stanovištiach:
Severské športy
Bull športy
Dock diving

NeDeĽA
10:00 - 11:00 pasenie a treiball
11:00 - 12:00 agility
12:00 - 13:00 trick dogging
13:00 - 16:00 služobná kynológia
16:00 - 17:00 canisterapia

Súbežne na ďaľších stanovištiach:
Bull športy

StANOVištiA - OStAtNé kyNOLOGické

Prednášky o výchove, výcviku Psov
výstava Psov bez PP
dog handleri 
veterinárne Poradenstvo
Útulky 
salóny Pre Psy
inForMaČný kÚtik - zákony o Psoch, PrePrava zvierat, nebezPeČné Potraviny Pre Psy 
Predstavenie najnovších kynologických Potrieb 

DOPLNkOVé StANOVištiA 

vozenie na Psích záPrahoch, Poníkoch
sÚťaže, Maľovanie na tvár, kÚzelník
toMbola

Eva Kánová, 0948 434 815, huskypositive.oz@gmail.com
Katarína Martonová, 0911 352 952, huskypositive.oz@gmail.com
Eva Bakalár Beličáková, 0907 647 191, huskypositive.oz@gmail.com
Martin Bakalár, 0915 872 446, huskypositive.oz@gmail.com
Veronika Šotníková, 0905 883 699, huskypositive.oz@gmail.com

kONtAkt NA ORGANizátOROV:

DogDays


