
Pozvánka na seminář Cavy Academy pořádaný 4.-5.9.2021 v Bohuňovicích 

Adresa:  

Centrum Zdraví Bohuňovice, 6. května 616, 783 14 Bohuňovice 

Kontaktní údaje: 

Anna Prikrtová, Denisa Vítková, Josef Krobot  

tel: 777198617, email: cavyacademy@vystavnimorcata.cz 

Program: 

Sobota 4.9.2021 

7:30 – 8:30 registrace účastníků (předání dalších informací, materiálů) 

9:00 - 9:15 zahájení semináře 

9:15-10:30 Organizace chovu morčat v ČR (fungovaní organizace, UOK, registrace…) Standard a výstavy morčat  

10:30-10:45 coffee break 

10:45-12:00 Organizace chovu morčat v ČR (fungovaní organizace, UOK, registrace…) Standard a výstavy morčat 

12:00 - 14:00 oběd (bude zajištěn v přilehlé restauraci, jídlo si hradí každý účastník sám) a přestávka, možnost 

ubytování 

14:00 – 15:30  Péče o morče, příprava na výstavu 

15:30-15:45 coffee break 

15:45 – 17:30 Péče o morče, příprava na výstavu - workshop 

17:30-18:00 diskuze 

18:00 – 19:30 volný čas 

19:30 chovatelský večer (občerstvení, nápoje nejsou v ceně) 

Neděle 5.9.2021 

9:00 – 10:00 Výživa 

10:00-10:30 coffee break 

10:30-12:00 Výživa, diskuze, ukončení semináře 

Změna programu vyhrazena. Uvedené časy jsou orientační.



Cena: 

Seminář bez ubytování 1 200 Kč /* Premium členství 1100 Kč 

Seminář s ubytováním – 1 200 Kč /* Premium členství 1100 Kč + cena ubytování 

Chovatelský večer (občerstvení bez nápojů) – 250Kč 

Z důvodu vysokého zájmu o pokoje s vlastním sociálním zařízením prosíme o domluvu mezi chovateli a snahu o 

maximální obsazení lůžek. Pokojů s vlastním sociálním zařízením je omezené množství, zájemcům budou 

přidělovány dle pořadí přijatých přihlášek. Je možné ubytovat i rodinné příslušníky bez nároku na seminář. 

Typ pokoje Cena za ubytování včetně semináře 

Pokoj  se samostatným soc. zař + TV + 
lednice    (dvoulůžkový pokoj) 

1 900 Kč/*1800 Kč (obsazeno 1 osobou) 
1 550 Kč/*1450 Kč (obsazeno 2 osobami) 

Pokoj  se samostatným soc. zař + TV + 
lednice (třílůžkový pokoj) 

2 100 Kč/*2000 Kč (obsazeno 1 osobou) 
1 650 Kč/*1550 Kč (obsazeno 2 osobami) 
 1500 Kč/*1400 Kč (obsazeno 3 osobami) 

Pokoj se společným soc. zař. + lednice 
(dvoulůžkový, třílůžkový, čtyřlůžkový při plné 
obsazenosti) 

1 450 Kč/* 1350Kč 

Pokoj se společným soc. zař. + lednice 
(dvoulůžkový, třílůžkový,čtyřlůžkový obsazen 1 
osobou) 

1 500 Kč/*1400 Kč 

Chovatelský večer 250Kč 

Registrace a platba 

Vyplněný registrační formulář zašlete na email: cavyacademy@vystavnimorcata.cz nejpozději do 26.7.2021 (v 

případě zájmu o pokoj s vlastním soc. zař.) Pro zájemce o pokoj se společným soc.zař.je uzávěrka prodloužena do 

10.8.2021.  Po uzávěrkách není možné vracet poplatky.  

Celkovou částku zasílejte nejpozději do uzávěrky dle typu pokoje na č.ú.: 2901911839/2010 Do zprávy pro příjemce 

uveďte své jméno a příjmení. Jako variabilní symbol uveďte poslední trojčíslí vašeho telefonního čísla, které jste 

vepsali do přihlášky.  

Registrační formulář: 

Premium členství  ANO / NE 
Jméno a příjmení 
Adresa: 
Telefon: 
Email: 
Typ pokoje (viz tabulka): 
S kým chci být na pokoji (uveďte jméno): 
Účast na chovatelském večeru: ANO / NE 
Celková částka odeslaná na účet: 

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů. 
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