Ter v eze tt pr o g r am:
1.

nap

•

péntek

Érkezés napközben. A szálláshelyet 14 órától lehet elfoglalni.
18 óRa : M egnyitó • köszöntő • program ismertetés • eligazítás
Ismerkedés ital, pogácsa, szendvics, sütemény mellett.
M . K .F .E .

Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozója
hortobágy
2016. augusztus 12 -13 -14 -15.

M eg híVó

Kedves MKFe eTSZ Tagjaink!
Kedves Kuvaszos Barátaink!
2016. évben a „Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozóját”
vette kiemelt programjába
a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesületünk.
A négy napos rendezvény központi helyszíne:

Ökotúra Vendégház és Kemping
4071 Hortobágy, Borsós 12.

A „Kuvaszok és Kuvaszosok Világtalálkozója” nyílt és baráti.
Minden kuvaszost, kuvaszt tenyésztőt, kuvaszt szeretőt,
kuvasz tartót szeretettel várunk!
Részletes információ: www.magyarkuvasz.hu

2.

nap • szoMbat
Reggeli: 8-9 óráig
9:15-től: s zakMai nap
Előadásokat, a témákat illetően külön egyeztetéssel később pontosítjuk.
Tervezett előadások:
A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ bemutatása
Szaporodás • viselkedés • tenyésztés • alomellenőrzés • betegségek • spermabank
• diszplázia kérdése • külföldi kiállítási tapasztalatok bíró szemmel
• kuvasz eredeti környezetben
Külföldi egyesületek, klubok, szervezetek bemutatkozása
• kuvasz helyzete hazájukban
Ebéd: 13:00 -13:45-ig
előadás: 14 -15 óráig
15 órától a helyszínre jött busszal indulás a Malomházi Vadasparkba.
(Kihagyhatatlan élmény.)
19 órától vacsora
Vacsora után folytatódnak az előadások:
A Hortobágy, a kuvasz és a szürke marha kapcsolata
További külföldi egyesületek, klubok szervezetek bemutatkozása
A kuvasz helyzete hazájukban

3.

nap • vasáRnap
Reggeli: 8-9 óráig

K lub ki ál l ítás a ,, K il en cl y u kú hí dn á l ’’

9 óRa : Ünnepélyes megnyitó • 9:30 : bírálatok kezdete
Tervezett bírók:
Vezető bíró: k oRózs a ndRás FCI küllembíró, a MEOESZ elnöke
A szukákat bírálja, valamint a fajtagyőztest választja ki.
koRózs gáboR FCI küllembíró, a kanokat bírálja.
Tenyészszemle: d R . Hudák péteR FCI küllembíró,
a Tenyésztési Bizottság vezetője

Viselkedés bírálat a tenyészszemlén:
piscHoff feRenc FCI őrző-védő teljesítmény- és terelőbíró,
az MKFE ETSZ elnöke
Őrző-védő segéd: zsóR i zsolt

15 órától tenyészszemle a klubkiállítás helyszínén
Ebéd a helyszínen 13 órától
19 órától vacsora az Ökoházban
20 órától: További külföldi egyesületek bemutatkozása
A kuvasz helyzete hazájukban

4.

nap • Hétfő
Reggeli: 8-9 óráig
9:30 órától:
Kirándulás vonattal a halastóhoz, a madárvilág megtekintése
(Útközben látható: bivalyok a mocsárban.)
Kilátóról körültekintés a magasból a környező élővilágra, lápvilágra
(felejthetetlen látvány).
13 órától: ebéd
14 órától a világtalálkozó bezárása, búcsú a résztvevőktől,
közös élménybeszámoló
Részletes információ: www.magyarkuvasz.hu
Kapcsolat tartóink:
p iscHoff f eRenc • talizman848@gmail.com
telefon: +36 20 373 8123 • magyar nyelven
acsai M agdolna • magdolna. acsai@gmail.com • angol nyelven
k Rebs a ndRea • info@ungarisch-frankfurt. de • német nyelven
Felmerülhet a kérdés, hogy miért lett betervezve 3 éjszaka?
A tervezett rendezvény egy Kuvaszos Világtalálkozó, amelyet nem lehet egy napba
besűríteni.
Részvételi árak:
Száz százalék körüli árat a konkrét igény esetén tudunk mondani. Lehet szobát, vagy
kempinget is választani. Lakóautóval vagy lakókocsival is lehet jönni, korszerűen felszerelt,
minden igényt kielégítő kemping áll rendelkezésre a vendégház parkjában. A három nap
(három éjszaka) teljes költsége várhatóan kb. 250 Euró/fő. Az ár tartalmazza: szállás, napi
háromszori étkezés, a programokon való részvételi díj, 1 kutya szállás díja. A gyerekekre kedvezmény van, a szállás és az étkezés tekintetében is. Mindegyik szobához WC és zuhanyzófülke tartozik. Kutyával érkezőktől 10 000 forint kauciót érkezéskor kérni fognak a recepción
amit távozáskor visszafizetnek, ha nem történt károkozás (szennye-zés, festési, rágási kár stb.).
Az Ökotúra központi szálláshely (4071 Hortobágy, Borsós 12.) azt a jelentkezőt tudja csak
fogadni, aki igénybe veszi a három éjszakai szállást + étkezést + a programokat. A napi három
étkezés a szálláshelyen történik. A szakmai nap helyszíne (egy tágas színházterem) szintén
a szálláshelyünk területén van. Aki nem igényli a központi helyen történő elszállásolást csak
egy napra, esetleg két napra érkezne, a szálláshelyről saját magának kell gondoskodnia;
a programokon, az étkezéseken részt vehet előzetes bejelentkezés esetén, a megadott
határidőig.
A jelenlegi egyszerűsített kalkuláció minta az egyszemélyes szobára +1 kutyára készült.
Abban az esetben, ha valaki 2, 3, 4 ágyas szobát vesz igénybe ez esetben nem az egy fő/szoba ár
kerül számlázásra, hanem 3, 4 személy/szoba ár kalkuláció. Pl.: egyszemélyes szoba ára
24 Euró/fő, négy ágyasnál 14 Euró/fő. Családok részére is ígért a tulajdonos megoldást
(pl. pótágyazás).

Kemping igénybevétel esetén a kempinghely: 16 Euró + kutya: 4 Euró + a napi háromszori
étkezéssel = 48 Euró/nap.
egyesületünk kéréssel fordul hozzátok:
A rendezvényen szükségünk lesz tolmácsra a szakmai napon az előadások fordításához,
továbbá a következő hetekben hónapokban a külföldről érdeklődők tájékoztatásához,
kérdésükre válaszolni, valamint eligazítani, őket a rendezvényen. Elsősorban angol nyelven jól
beszélőre, levelezőre gondolunk. Aki nem tud jönni a rendezvényre, azonban a következő
hetekben hónapokban a külföldiekkel tartaná a kapcsolatot, felveszi a jelentkezők adatait,
igényeit, tájékoztatja őket, stb. azt is nagyon megköszönnénk.
kérjük mindazokat, akik részt szeretnének venni a „kuvaszok és kuvaszosok világtalálkozóján” tegyék meg mielőbb a jelentkezésüket. A szállás lefoglalása az előadóteremmel + a programok, az előadások szervezése, az előadók időben történő felkérése,
a kiállítás helyszínének a lefoglalása stb. miatt nagy vonalakban időben tudnunk kell, hogy
hányan leszünk.
Az előzetes jelentkezésnél minden kérdésünkre kérjük a konkrét válaszokat. (Szállás igény
hány főre, kutyák száma, gyerekek száma, étkezési igény; aki vegetáriánus ezt is kérjük jelezze,
(hány fő) programokon történő részvétel, kiállításon részvétel, tenyészszemlén részvétel,
kemping konkrét igénye, különleges igények stb.).
A megismert szándékok tekintetében az Ökotúra Vendégház és Kemping az eurós listaáruk alapján egyénenként, szobánként meghatározásra kerül a díj és az előleg, amelyről
értesítjük a jelentkezőt. Túljelentkezés esetén az előleg kifizetésének a sorrendjét vesszük figyelembe.
a találkozó kiemelt célja:
A kuvaszosok találkozása, egymás jobb megismerése a határainkon belül és azon túl,
a tenyésztési szakmai ismeretek közös egyeztetése, a tenyésztési irány meghatározása
(pl. szűrések szükségessége, itthon és külföldön). A határainkon túl tenyésztett kuvasz egyedek
bemutatása, megismerése. Melyek a legfontosabb tenyésztési alapelvek az anyaországban
és melyek a határainkon túl működő kuvaszos egyesületeknél. A határainkon túl működő kuvaszos egyesületekkel történő szorosabb együttműködés, lehetőségének a megteremtése.
Jelentkezés
Előzetes jelentkezést kérünk mindazoktól aki/akik a rendezvény központi helyszínén
kíván/kívánnak megszállni a következő e-mail címre: info@okotura.hu 2016.03.01-ig.
Az előzetes jelentkezésnek tartalmaznia kell a következő adatokat, amelyek alapján kerül
kiszámításra a részvételi költség:
– Jelentkező/jelentkezők száma, adatai (név, születés, lakcím), gyermekek száma, gyermekek kora, az érkezés és a távozás ideje, egyéb kívánságok pl. vegetáriánus ételt kér stb.
– Az érkezett kuvaszok száma. Kutyák adatai: neve, neme, chip száma, kora.
– Elérhetőség: telefonszám, e-mail cím.
A beérkezett jelentkezés és a megküldött adatok ismeretében kerül kiszámításra a pontos
összeg, melynek 50%-át legkésőbb március 22-ig az Ökotúra Vendégház által megadott
bankszámlaszámra kérjük befizetni.
A határidőn belüli foglaló megérkezését követően Boda Mihály az Ökotúra Vendégház
tulajdonosa visszaigazolja, a jelentkezést véglegesíti.
A beérkezett jelentkezés ideje sorszámozásra kerül mivel a központ hely befogadóképessége véges.
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ vezetősége

p iscHoff f eRenc

M KFE ETS Z elnök
Székhely: 1147 Budapest, Gervay utca 117/A

