
Pravidla využívání haličky 

 
Nová plachtová hala o velikosti 9,15 x 26 metrů s umělým trávníkem! Rozměr není až tak veliký, ale 

věřte, že i tady se pořádně proběhnete!  

  

Rezervace haly 

Členové spolku Psí sporty Žabka: 

200,- Kč / hodina 

1.800,- / 10 hodin a více 

 

Nečleni spolku: 

250,- Kč/ hodina 

2.000,- Kč / 10 hodin a více 

  

Pravidelný pronájem - cena dle domluvy. 

  

K dispozici jsou překážky agility a hoopers. 

Vedle haly je k dispozici buňka se sociálním zázemím – WC, voda, kuchyňka (k dispozici pro celodenní 

pronájmy). 

  

Halu je možné pronajmout k jakékoliv akci – dogdancing, obedience, výstavy, sraz plemen atd.. 

 

Rezervace 
Po vytvoření rezervace Vám ji musíme potvrdit, obvykle tak děláme ještě ten den, kdy byla rezervace 

vytvořena. Po potvrzení rezervace Vám přijdou do mailu informace s platbou za pronájem.  

Pronájem haly vždy uhraďte na účet maximálně den před pronájmem.  

Č. účtu: 246531872/0300, VS dle Dogresu  

Vaši rezervaci můžete zrušit 24 hodin před začátkem pronájmu, jinak Vás poprosíme o 70% z ceny 

pronájmu.  

 

Parkování 
Parkování u cvičáku viz mapka v příloze, parkujte 

prosím na vyznačených modrých plochách - před 

cvičákem, nad cvičákem nebo u obecního úřadu. 

 

Prosím NEPARKUJTE v ulici mezi domy - pro klid se 

sousedy (to červené) :-)  

 

Vstup do areálu Psí sporty Žabka:  
V den pronájmu Vám od nás bude odeslán PIN, kterým 

si následně odemknete zámek na vratech cvičáku. Je 

nutné zadat kód a zmáčknout OK. Poté zámek zabliká 

zeleně a můžete ho vytáhnout.  

Pokud se při zadávání kódu spletete, dejte šipku zpět a napište kód znovu.  

Pozor - Váš PIN je jednorázový, znovu už ho nepoužijete, proto si nechte zámek odemčený - 

nezavírejte ho. Při Vašem odchodu ze cvičáku zámek vraťte na řetízek kolem sloupku, zacvakněte a 

zámek pověste na své místo.  



Kdyby cokoliv, tak volejte (K. Běhounková, 730 996 202) 

 

Vstup do haličky je z druhé strany vchodu na cvičák, halička je odemčená. Světla jsou po 

levé straně, v podstatě za dveřmi.  

 

Obuv 
Do haly vstupujte vždy v čisté obuvi! Věřím, že všichni to v hale chceme mít hezké a čisté, 

takže pokud je zrovna mokro, bláto a tak – vezměte si s sebou čisté boty na přezutí.  

 

Venčení psů 

Nechceme mít místo haly venčící plácek       Proto před vstupem do haly své psy 

pořádně vyvenčete a v hale mějte své psy pod dozorem. Pokud už se Vám (respektive 

psovi) stane nehoda, prosím o důkladný úklid přípravkem a ubrousky, které jsou 

v hale k dispozici. 

 

Háravé feny 
Háravkám vstup povolen pouze v kalhotkách.  

 

Volné pobíhání psů zakázáno 
V hale mějte své psy pod dozorem, puštěné pouze při tréninku.  

 

Psovod plně zodpovídá za svého psa!  
Psovod hradí veškeré škody způsobené jeho psem nebo jím samým. Neuvazujte své psy ke konstrukci 

haly.  

 
V případě jakéhokoliv problému volejte K. Běhounkovou, tel: 730 996 202 

 


