
PRIJAVNICA  

Pasji Brainiac Tabor Soča 2022 

od 24. do 28. avgust 2022 

Ime in priimek skrbnika/-ice:           

E-pošta:        Mobi:       

Organizacija (pravna oseba):           

Ime psa:        Starost:    Spol:    

Pasma:        

MANTRAILING (MT)  

Izkušnje ... izberi:  NIČ IZKUŠENJ NEKAJ IZKUŠENJ  REDNA VADBA 

Izpit:  DA ... katere stopnje:    katere vrste:        

 NE  

Če misliš, da moraš še kaj pojasniti:          

             

potrebna oprema: oprsnica (priporočjivo H), sledna vrvica med 5 in 10 m, posodice za 

hrano (priporočljivo 3 ali več), voda, rokavice (v primeru, da je pes telesno močan in 

močno vleče), torbica s hrano, identifikacijski predmet (predmet s tvojim vonjem) 



DETEKCIJA (DELO Z NOSOM) 

Opravljen tečaj:  DA  NE  ... vrsta tečaja:      

... inštruktor:              

Izpit: DA ... katere stopnje:       NE 

Izkušnje: DA    

  NE ... izberi: NIČ IZKUŠENJ NEKAJ IZKUŠEN 

Če misliš, da moraš še kaj pojasniti:          

              

potrebna oprema: torbica s hrano  

TEKMA MANTRAILING 4FUN ... označi: 

  želim sodelovati   ne želim sodelovati   nisem odločen 

TEKMA DETEKCIJA ... označi: 

  želim sodelovati  ne želim sodelovati  nisem odločen 

PAKET PASJEGA BRAINIAC TABORA SOČA 2022 ... izberi ... in označi ...  

paket 1 … celoten program: mantrailing in detekcija … 200 € 

paket 2 … program mantrailing … 160 €  

paket 3 … program detekcija … 150 €  

paket 4 ... petek do nedelja ... celoten program: mantrailing in detekcija ... 160 € 

paket 5 ... petek do nedelja ... program mantrailing ali program detekcija ... 140 €  

število psov (označi):   EN KUŽA  DVA PSA  VEČ PSOV  



Prijava velja po plačilu akontacije v znesku 60 € na psa na IBAN SI56  0315 7100 1134 

986 SWIFT SKBASI2X Pasji svet, Alenka Sunčič Jenko s. p., Velike Malence 1b, 8262 Krška 

vas ... 

akontacija je nevračljiva, če se odjava zgodi tri dni pred izvedbo tabora ... 

Če potrebuješ obročno plačevanje me o tem obvestiš, da se dogovoriva o izvedbi le-tega. 

O morebitnem gonitvenem procesu psičke obvestiš organizatorja.  

Na taboru prevzameš popolno odgovornost za posledice vedenja svojega psa. Pes mora biti 

na povodcu, poskrbiš za čistočo, mir.  

Kraj in datum:       Podpis:      


