
W ramach cyklu szkoleniowego ZKwP oddział Szczecin „Od przewodnika do zawodnika IGP” serdecznie 
zapraszamy na 

 
"Treningowe Warsztaty Śladowe" 

 
prowadzone przez Mistrza Polski IGP 2018 Wojtka Bielaka. 

 
6-7 lipca 2019r. Krzywice gm. Osina 

 
 
Rozpoczynasz sportową przygodę tropieniową? 
Chcesz udoskonalić swój warsztat pracy z psem na śladzie? 
Masz problemy i potrzebę ich wyeliminowania na śladzie? 
Chcesz dopasować odpowiedni program pracy dla twojego czworonożnego niuchacza? 
Zapraszamy!!! 
 
Zadbaj o motywację, eliminuj problemy, wskaż drogę twojemu psu!!! 
 
Wojtek to tegoroczny Mistrz Polski IPO 3. Wraz ze swoją suką Inką (ELLI Team Let's Go) zakwalifikował się 
i uczestniczył w Mistrzostwach Świata IPO we Włoszech oraz Mistrzostwach Świata Owczarków Niemieckich 
WUSV w Danii. 
Poza tym od wielu lat, Wojtek jest Instruktorem Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w Polsce. Sam 
ciągle poszerza swoją wiedzę, uczestniczy w wielu szkoleniach, seminariach i treningach z najlepszymi 
szkoleniowcami świata, dzięki czemu, jego wiedza jest wyjątkowo szeroka. 
Motto Wojtka: "Ucz się. Choćby od diabła! " 
 
Dwa dni pełnych pracy i emocji!! 
 
Wyżywienie: oferujemy poczęstunek w postaci kawy, herbaty, zimnych napojów oraz słodkie przekąski :) 
Obiad we własnym zakresie (istnieje możliwość zamówienia obiadów po wcześniejszym ustaleniu z 
organizatorem - płatne indywidualnie w dniu warsztatów) lub super ognicho!! :) 
 
ZGŁOSZENIA: 
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać: 
- mailowo do dnia 30 czewca 2019 r: oksp.szczecin@zkwp.pl w tytule prosimy o umieszczenie następującej 
treści: „Warsztaty Śladowe, imię i nazwisko oraz informację (przewodnik z psem / obserwator)” w załączeniu 
oczywiście potwierdzenie wpłaty 
 
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata kosztów uczestnictwa na konto ZKwP o/Szczecin: PKO BP SA II 
O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585 
 
KOSZTY UCZESTNICTWA: 
Przewodnik z psem: dwa dni: 250 zł, jeden dzień 180 zł, 
Obserwator: dwa dni 180 zł, jeden dzień 100 zł. 
Maxymalna ilość przewodników z psami: 12 
W związku z ograniczoną liczbą uczestników, udział w treningu warunkuje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku zbyt niskiej liczby uczestników warsztaty zostaną odwołane, a wpłacone kwoty zwrócone. 
 
Miejsce warsztatów: Świetlica Wiejska w Krzywicach. Miejscowość Krzywice gmina Osina 72-221. 
 


