
PROGRAMTERVEZET:

A változtatás jogát szervezőként fenntartjuk!

Helyszín: "HÓBORT" Üdülő Dombrádi Tiszapart HRSZ. 2305 4492

Péntek (Július 13):

- Érkezés 8 órától, szálláshely elfoglalás (aki itt tölti a hétvégét), ismerkedés

- Bol-Dog.hu gyakorló agility pálya felállítása (egész hétvégén használható)

- Kutyafotózás (egyedi bejelentkezés alapján: Facebook.com/tundephoto/)

- Közös kutyás strandolás (16-17-18 órától igény szerint, max. 20h-ig) 

Szombat (Július 14.): I. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tacskó Találkozó

- Délel tt szabadfoglalkozás (pl. strandolás, vízi sportok kipróbálása, kirándulás a ő
környéken), a távolabbról érkez knek utazás. Javasoljuk a kutyusokat lemozgatni a ő
rendezvény el tt!ő

- Kapunyitás 12h-kor, velünk lesz az Eszkuláp Állatvéd  Egyesülető

- 12:05  Kutya gerinctorna és kutyamasszázs bemutató I. (utána tanácsadás)

- 12-14h között Tacskós egyedi ajándéktárgyak vására 

- 14:00 Kutya gerinctorna és kutyamasszázs bemutató II. (utána tanácsadás 16h-ig)

- 14:15 Tacskós fotóverseny kiállításának megnyitója és eredményhirdetés

- 14:30  Közös tacsis csoportkép elkészítése

- 15:00  Tacskós szépségversenyek az alábbi kategóriákban:

    - Kölyöktacsik (8 hónap alatti)

    - Rövidsz r  Tacskóő ű

    - Hosszú Sz r  Tacskóő ű

    - Szálkássz r  Tacskóő ű

    - Tacskó keverékek

- 16:00  Ügyességi verseny kizárólag tacsiknak :) 

- 16:40  Gyorsasági verseny 

- 17:00  Behívás verseny 

- Kb. 17:30-tól Kutya-Gazdi Fotózás el zetes bejelentkezés alapján (TündePhoto)ő

- Este pancsolás a Tiszában, ismerkedés, szalonnasütés (kempingzárás 22h-kor)

Eredeményhirdetés mindig a versenyszámokat követ en!ő



Napközben: Piknikhangulat, Tisza part használata, Agility kipróbálási lehetőség a MEOE 
Agility szakosztályának iránymutatásával, kirakodóvásár kutyás témában, gyerekeknek 
játszótér, arcfestés, csillámtetkó és lufihajtogatás Pancsi bohóccal 

Vasárnap (Július 15.): A Nyíregyházi Kutya Klub kihelyezett találkozója

- Délel tt szabadfoglalkozás (pl. strandolás, vízis sportok kipróbálása, kirándulás a környéken), a ő
távolabbról érkez knek utazás. Javasoljuk a kutyusokat lemozgatni a rendezvény el tt!ő ő

- Kapunyitás 11h-kor, velünk lesz az Ugatlak Alapítvány Kisvárda!

- Egyedi kutyás ajándéktárgyak vására 13h-ig

- 13:00-tól Mantrailing (személykövetés) bemutató / Debreceni Mantrailing és Kutyás Egyesület /
                 A bemutatót követ en vállalkozó kedv  kutya-gazdi párosok ki is próbálhatják!ő ű

- 13:30-tól Szépségversenyek: 

    - Kistest  kutyusoknakű

    - Közepes test  kutyusoknakű

    - Nagytest  kutyusoknakű

    + Megválasztjuk a legszebb Nyíregyházi Kutyaklub Tagot is minden kategóriában

    - Vizes kutya szépségverseny

- 15:00 "Do as I Do" kutyás bemutató  / Debreceni Mantrailing és Kutyás Egyesület /

- 15:30 Kutyás tetoválások megmérettetése
            Zs ri és szponzor: Iron Factory Tatoo ű

- 16:00  Trükkverseny 

- 16: 30  Behívás verseny (valószín leg nehezített terepen)ű

- Kb. 17:00-tól Kutya-Gazdi Fotózás el zetes bejelentkezés alapján (TündePhoto)ő

Eredeményhirdetés mindig a versenyszámokat követ en!ő

Napközben: Piknikhangulat, Tisza part használata, Mantrailing  kipróbálási lehetőség,  
Agility gyakorlás a MEOE Agility szakosztályának iránymutatásával, kirakodóvásár kutyás 
témában, gyerekeknek játszótér, arcfestés, csillámtetkó és lufihajtogatás Pancsi bohóccal 

Hétf  (Július 16.):ő  

- Az ott alvóknak délel tt szálláselhagyás (Hóbort Üdül vel egyeztetve)ő ő

- Akár még belefér egy kirándulás vagy pancsolás a Tiszában hazautazás el tt ő


