
Kdo vstává brzy … má psa do 12.06

Kdo má psa … .má odvahu 13.06-10.07

Lepší později … než bez psa 11.07-07.08

Všechno je v pořádku…když máš psa Na místě

Kdo vstává brzy … má psa do 12.06

Kdo má psa … .má odvahu 13.06-10.07

Lepší později … než bez psa 11.07-07.08

Všechno je v pořádku…když máš psa Na místě

Kdo vstává brzy … má psa do 12.06

Kdo má psa … .má odvahu 13.06-10.07

Lepší později … než bez psa 11.07-07.08

Všechno je v pořádku…když máš psa Na místě

Kdo vstává brzy … má psa do 12.06

Kdo má psa … .má odvahu 13.06-10.07

Lepší později … než bez psa 11.07-07.08

Všechno je v pořádku…když máš psa Na místě

Kdo vstává brzy … má psa do 12.06

Kdo má psa … má odvahu 13.06-10.07

Lepší později … než bez psa 11.07-07.08

Všechno je v pořádku …když máš psa Na místě

42 € 84 €

48,5 € 99 €

54 € 108 €

65 € 130 €

Vstupní fáze
Časové 

rozpětí

Vstupní poplatky 3v1 - žádosti členů uniformovaných 

složek, studentů, závodníků s adoptovanými psy * 

HDR Base PL

Základní cena 

3v1/osoba  
Plná cena 3v1

* členové uniformovaných složek (pouze se služebním nebo členským průkazem: 

policie, armáda, prevence katastrof, záchranné složky, požární útvary, dobrovolní 

hasiči, protiteroristické organizace, vymáhání práva, daňové a celní úřady, ambulance, 

civilní policie, týmy záchranářů), studenti (pouze s platným studentským průkazem), 

závodníci s adoptovanými psy (se smlouvou o osvojení nebo certifikátem HDR)

48 € 288 €

57 € 342 €

62 € 372 €

Vstupní fáze
Časové 

rozpětí

Vstupní poplatky za týmové/skupinové  žádosti členů 

uniformovaných složek, studentů, závodníků s 

adoptovanými psy *  - HDR Base PL
Tým 6 lidí, cena za 

osobu
Celková cena za celý tým 6 

Vstupní fáze
Časové 

rozpětí

Vstupní fáze
Časové 

rozpětí

REGISTRAČNÍ POPLATKY & SLEVY - HDR BASE PL 2022

Individuální registrační poplatky - HDR Base PL

79 €

Celková cena za celý tým 6 

50 €

Členové uniformovaných 

složek, studenti, závodníci s 

adoptovanými psy*

60 €

66 €

Vstupní fáze
Časové 

rozpětí

Vstupní poplatky 3v1 - HDR Base PL

Základní cena 

3v1/osoba  

50 €

Tým 6 lidí, cena za 

osobu

53 €

Základní cena - 

jednotlivec

79 €

63 €

69 €

Týmove/skupinové registrační poplatky - HDR Base PL

300 €

Plná cena 3v1

44 € 88 €

52 € 104 €

57 € 114 €

                    

60 € 360 €

66 € 396 €


