Mini Kurs Maszerski
Proponujemy kurs kierowania psimi zaprzęgami, prowadzony przez
doświadczonego maszera i zawodnika długodystansowych rajdów –
Dariusza Morsztyna. Wraz ze swoimi psami - ALASKAN MALAMUTE,
SYBERIAN HUSKY,
ALASKAN HUSKY – zabierze Państwa w
fascynujący świat wyścigów psich zaprzęgów. Praca ze zwierzętami
wymaga cierpliwości i samodyscypliny, przynosi jednak wiele
satysfakcji. Kurs maszerski to oryginalna forma atrakcji na imprezie
firmowej. Zajęcia możemy przeprowadzić niezależnie od opadów
śniegu – w przypadku jego braku zapewnimy specjalne wózki zamiast
sań. Jedynym warunkiem organiczającym dostępność scenariusza
jest temperatura powietrza – powyżej 10 stopni Celsjusza psom jest
zbyt gorąco, by ciągnęły zaprzęgi.

Zajęcia odbywają się w kilku-kulkunastu-osobowych zespołach w
trzech fazach:
-

FAZA WSTĘPNA: uczestnicy zapoznają i oswajają się z psami,
wyprowadzają je, uczą się ubierać szelki, poznają informacje
na temat psów zaprzęgowych, sportu psich zaprzęgów,
kultury i życia eskimosów...

-

FAZA SZKOLENIOWA: nauka komend i zasad współpracy z
psami, mini wyścigi w canicrossie, jazda na saniach fińskich
i sportowych (np. jazda samodzielna, z pojedyńczymi
psami), nauka budowania zaprzęgu.

-

FAZA FINAŁOWA: uczestnicy są przewożeni zaprzęgiem,
najlepsi z nich sami kierują psami.

Może się też odbyć pokaz pracy dużego zaprzęgu złożonego z 12-14
psów (zależy od warunków atmosferycznych, bezpieczeństwa,
miejsca).
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KOSZT:
Opcja z 16 psami – 4.500,- zł
Opcja z 26 psami – 7.900,- zł
Opcja z 36 psami – 11.900,- zł
powyżej 40 osób opłaty dodatkowe- 50 zł/osobę

DODATKOWO MOŻNA ZAMÓWIĆ DO PROGRAMU:
-

dyplomy ukończenia kursu maszerskiego formatu A4 (szkło lub pleksi) – netto 20 zł/szt.
Elementy programu eskimoskiego, lub stacje eskimoskie – netto 800 zł/stację
Scenografia eskimoska – netto 900 zł.
Pamiątki (np. okulary eskimoskie – netto 45 zł/szt., figurki drewniane, biżuteria etniczna
etc...)
Zawody w cani crossie
Zajęcia rekreacyjne z psami – np. wystawa psów na wesoło, jazda psami na byle czym,…

Wszystkie powyższe ceny to kwoty NETTO. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Każdy z powyższych punktów proszę traktować jak propozycję, którą możemy
przedyskutować i zmodyfikować tak, aby optymalnie wyjść na przeciw Państwa
potrzebom. Czekamy na opinie i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu!
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