.Seminář s KAREN HAMILTON-SMITH
Dovolujeme si Vás pozvat na ojedinělý seminář v České republice,vhodný nejen pro začínající majitele ale i ty,
kteří si myslí že již něco umí :-)
na témata

* Zásady správného krmení od hříběte... přes odstávče... mladého koně... chovného koně
ve výstavním i pracovním tréninku i „rekreačním chovu“.
* Managment výstaního minihorse ( trénink, ustájení atd.)
* Výstavní úprava minihorse ( praktické ukázky kompletní úpravy – stříhání- groomingu
před vstupem do výstavního ringu

s přední anglickou lektorkou Karen Hamilton-Smith

která je nejen dlouholetou úspěšnou chovatelkou amerických miniaturních koní, schválenou AMHA
rozhodčí......
ale také velmi úspěšnou trenérkou, která se zabývá i úpravou a vystavováním miniaturních koní. Jejím
tréninkem prošlo bezpočet Supreme šampionů.... v letošním roce úspěšně připravila a předváděla klisnu
Looking Glass Contessa Valentina, která se stala Šampion šampionů 2014!!!!!

Karen se přiletí podělit
se svými bohatými zkušenostmi na dvoudenní seminář do České republiky

7. + 8. března 2015
Místo konání: Ola Ranch, Litohošť 44,395 01 Pacov
www.olaranch.cz
Začátek semináře : sobota 7.března 2015 od 9:00 do cca 17:00
neděle 8.března 2015 od 8:00 do cca 15:00
Uzávěrka pro přihlášení na seminář je: 12. února 2015
neplatí pro ty, kteří si kupují ať již pro sebe, nebo pro někoho :-) Vánoční dárkový poukaz,
viz níže, tam platí uzávěrka pro platbu a přihlášku do 20.12.2014!!!!
Ubytování účastníků a ustájení koní: Prosím kontaktujte s dostatečným předstihem
paní Olgu Kadlecovu, Ola Ranch, telefon 602 659 943, e-mail: obchod@kvetiny-darky.cz

Stravování: v online přihlášce dole, je možné závazně si objednat v pátek 6.3.2015 večeři
v sobotu Oběd + večeře , v neděli oběd. Po dohodě s majitelkou ranče pani
Kadlecovou je možné domluvit si také snídaně samozřejmě ( nutno předem s ubytováním a
ustájením)... občerstvení po celý den zajištěno.
Cena : pro členy klubu
dospělý 2.000Kč , junior do 18 let 1000Kč
zakoupení Vánočního dárkového poukazu do 20.12.2014 na jméno člena klubu
cena dospělý 1800 Kč , junior do 18 let 800kč. Rozhoduje datum platby!
pro nečleny klubu
dospělý 3.000Kč, junior do 18 let 1.500kč
Vánoční dárkový poukaz zakoupený do 20.12.2014 je pro nečleny cena stejná!

V ceně semináře je překlad do českého jazyka, tištěné materiály v českém jazyce a případná
účast vašeho koně.
V ceně není zahrnuto ani ubytování, ani ustájení.

Poplatky zasílejte nejpozději do data uzávěrky na
číslo účtu: 107-7408240237
kód banky : 0100
var.symbol: 78032015
Platba na místě je možná v ojedinělých případech s navýšením poplatku o 500kč za osobu.
Prosím! Přihlášku je možné odeslat jedině s kopií potvrzení o zaplacení. Pokud platíte za
někoho jiného, nebo někdo jiný za Vás z účtu na jiné jméno... prosím uveďte to v poznámce
v online přihlášce, děkujeme.
Veterinární předpisy: Účast koní je podmíněna jejich dobrým zdravotním stavem. Veterinární
dozor má
právo nepřipustit koně ve špatném zdravotním stavu nebo bez předepsaných veterinárních
zkoušek. Koně musí mít platný průkaz koně, platné vakcinační schéma a vyšetření krve na
přesun s platností 24. měsíců pro koně starší dvou let.
Vánoční dárkový poukaz
Pokud chcete své blízké ( a nebo sami sebe :-) ) překvapit originálním Vánočním dárkem,
potom si za zvýhodněný poplatek zaplaťte Vánoční dárkový poukaz na tento seminář, viz foto
vzor

Po zaplacení semináře, vyplnění online přihlášky, zaslání potvrzení o zaplacení Vám bude
e.mailem zaslán originál Dárkového poukazu vystavený na konkrétní jméno. Doporučujeme
vytištění a vložení do obálky. Dárkový poukaz je nepřenosný- je platný pouze na jméno
uvedené osoby. Nejpozději do 20.12.2014. Pokud požadujete poukaz v tištěné podobě, zaslat

na v poznámce uvedenou adresu , musíte tak učinit nejpozději do 15.12.2014 tak aby Vám byl
poukaz tištěný doručen ( doporučeně poštou) v čas před Vánočními svátky. Účastník semináře,
který bude mít dárkový poukaz se jím musí prokázat při prezentaci. Pro jistotu ověřte
telefonicky, nebo e.mailem u sekretářky klubu, že vaše přihláška byla doručena, aby jste měli
poukaz opravdu včas.
Případní zájemci o seminář se nemusí obávat, že seminář bude jen pro „vyvolené“ :-).
Bude otevřen všem, jak členům našeho spolku, tak i nečlenům samozřejmě. Počítejte pouze
s tím, že kapacita semináře není neomezena :-( proto neotálejte s včasným přihlášením.
případné dotazy Vám ráda zodpoví sekretářka : Jarmila Podzemská, telefon 603174956 , nebo
e.mail: bohemia-acro@seznam.cz
Karen pro Vás napsala pár slov o sobě, aby jste vy , kteří jste jí jako opravdu velmi milou
anglickou dámu nepoznali osobně při na našem Národním šampionátu minihorse 2014,
věděli něco více:
Mé jméno je Karen Hamilton -Smith jsem mezinárodní AMHA rozhodčí a také AMHA rozhodčí v UK.
Jsem také schválený rozhodčí Klubu miniaturních koní Velké Británie.Mezinárodní rozhodčí pro koně a pony
v Anglii, a také schválený rozhodčí klubu Anglo European society.
Posuzovala jsem v mnoha evropských zemích, včetně MHCE mistrovství v loňském roce ( MHCE =
Mezinárodní Evropský klub)
Jsem hrdou majitelkou 12 amerických miniaturních koní ( AMHA), z čehož 3 jsou plemenní hřebci
Naši koně jsou držitelé mnoha významných Supreme šampionů v naší zemi, ale také mezinárodních Světových
vítězů. Nejvýznamnější jsou Came from Wade Burns at Lucky Four farm a Světový vítěz Lucky Four Skippa
Buck Deluxe a v neposlední řadě Lucky Four Black Velvet Vlastníme také několik koní plemene falabella.
Také jsem velmi hrdá na naší klisnu Looking Glass Contessa Valentina, který právě přijaté titul Nejlepší
z nejlepších ( Best of the Best nebo chcete-li Šampion šampionů ) v konkurenci mnoha Supreme šampionů
v nejvyšší Národní přehlídce šampionů miniaturních koní v naší zemi.
Moje farma LUCKY LEGENT minihorse najdete více info na mém facebookovém profilu, kde lze vidět více o
nás. Vlastníme také několik velkých koní, kdy naše dcera se věnuje především drezůře a úspěšně se letos stala
Juniorskou mistryní v drezůře v naší zemi.
Jsem opravdu potěšena Vaší nabídkou přijet znovu do Vaší malebné země, a ráda bych zodpověděla i případné
Vaše dotazy, které se třeba ani nebudou týkat témat semináře, ale toho co Vás bude o chovu minihorse zajímat.
Karen

těšíme se na Vaší účast

Jarmila Podzemská

ONLINE přihláška na seminář
každá osoba musí mít svou vlastní přihlášku
Jméno a příjmení :
Adresa
telefon + e.mail
jsem členem ACHMK

Ano / Ne

zúčastním se s vlastním koněm Ano / Ne
Závazně objednávám – není v ceně semináře : pátek večeře ano / ne
sobota : Oběd večeře ano / ne
neděle : oběd
ustájení pro svého koně : ano/ ne
ubytování: počet osob a počet nocí!
Mám zájem a platím Vánoční dárkový poukaz ( uzávěrka do 15.12.2014 bude vystaven na
Vámi uvedené jméno v přihlášce, ale zaslán e.mailem nebo poštou na adresu e.mail uvedený
v poznámce )
Ano / Ne
pro dospělého člena klubu 1800kč
pro juniora člena klubu 800Kč
pro dospělého nečlena klubu 3.000Kč
pro juniora nečlena klubu 1500Kč

Neobjednávám Dárkový poukaz, potom platím ( zaškrtněte)
člen klubu 2.000Kč / junior 1.000Kč
nečlen klubu : 3.000Kč / junior 1500Kč.

Doklad o zaplacení : Nutno přiložit jinak nebude přihláška odeslána!
Poznámka : sem uveďte svá případná sdělení, nebo e.mail či adresu kam má být doručen
dárkový poukaz pokud objednáváte jako dárek, aby nepřišel e.mailem či poštou majiteli.

