
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Bowen terapie pro psy, který se uskuteční ve Výcvikovém 
středisku psů Liteň SAR-DOG.CZ 8. 3. 2015 od 14:00 do 18:00.  

Účastnický poplatek zahrnuje ošetření psa Bowen terapií a mimořádně v rámci prvního 
semináře jedna konzultace pro řešení Vašich zdravotních potíží nebo jen jako prevence. 

Seminář povede terapeutka Bowen techniky pro lidi, ale i jejich čtyřnohé kamarády psy a koně 
Gabriela Kolmanová - www.gabrielystranky.cz 

 

Během semináře se dozvíte: 

 Co je Bowen terapie 

 O historii Bowen terapie 

 Bowen terapie a lidé 

 Jak Bowen terapie prospívá psům a jak ji snáší 
Bowen terapie pro psy 

o Má příznivý vliv na imunitní systém 
o Pomáhá a ulevuje při bolestech zad, břicha,  hrudníku, svalových bolestech a svalové ztuhlosti 
o Při zažívacích problémech a plynatosti 
o Při zánětech močového měchýře a zlepšení funkce ledvin 
o Uvolňuje nervozitu a stres 
o Bolesti páteře, záněty kloubů 
o Potíže s dýcháním, astma, alergie 

 Jak působí Bowen terapie na koně 

 Prevence a řešení zdravotních potíží v rámci alternativní medicíny 

 Individuální konzultace, které budou na tomto semináři zdarma. 
 

Většinu času se budeme věnovat ošetření vašich psů a v případě zájmu i lidí. Uveďte do přihlášky 
do kolonky „Vzkaz pro pořadatele“ zda máte zájem nechat si ošetřit svého psa případně sebe touto 
šetrnou Bowen technikou.  

 

 Program: 
14:00 - 14:35 – Info a zkušenosti s Bowen technikou 
14:30 - 15:00 – Přestávka 
15:00 - 18:00 – Praktické ošetření psů    
.  

  

http://www.gabrielystranky.cz/


 
Organizační záležitosti: 

 Do výcvikového střediska psů se dostanete  
o z Berouna směrem na Koněprusy a dále pak na Liteň 
o z Prahy přes Mníšek nebo Radotín, Černošice a Řevnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Parkování pro účastníky je možné v přilehlých ulicích našeho Výcvikového střediska psů  

 Učebna bude otevřena půl hodiny před zahájením akce.  

 Psi nesmějí do klubovny, pouze souhlasu instruktora v případech, kdy je přítomnost psa 
vyžadována (výcvik, ošetření, ukázka apod.). Prosím nechte psy v autech. Je počítáno 
s přestávkami na venčení. 

 Součástí učebny je vybavená kuchyňka, kde je možné si uvařit čaj, kávu či ohřát jídlo. 

 V prostorách výcvikového střediska je k dispozici pitná voda a toaleta. 

 Učebna je vytápěná.   
 

  



Přihláška: 
V případě zájmu o seminář prosím vyplňte přihlášku na níže uvedeném odkazu. 
 
Kód akce: SAR-DOG-SEM-4 
http://www.sar-dog.cz/clanky/prihlasovaci-system.html 
Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas s pořizováním audiovisuálního záznamu vaší osoby a vašich psů / 
fen. 
 

Uzávěrka přihlášek je ve středu 4. 3. 2015. 
Kapacita omezena na 12 účastníků.  
 
Na semináři je možné využít sníženou cenu ošetření BT psa za 190,-Kč nebo celého těla člověka za 
300,- Kč při platbě předem. 
 
Cena, které platí pouze pro tuhle akci:  

Při platbě do středy 4. 3. 2015 

 Účastnický poplatek zahrnující masáž psa: 190,-Kč 

 Účastnický poplatek zahrnující masáž člověka: 300,-Kč 

 Účastnický poplatek zahrnující masáž psa a člověka: 400,-Kč 

 Účastnický poplatek za diváka: 120,-Kč 
Při hotovostní platbě přímo na semináři 8. 3. 2015 

 Účastnický poplatek zahrnující masáž psa: 250,-Kč 

 Účastnický poplatek zahrnující masáž člověka: 350,-Kč 

 Účastnický poplatek zahrnující masáž psa a člověka: 500,-Kč 

 Účastnický poplatek za diváka: 150,-Kč 
Při využití permanentky 

 Účastnický poplatek zahrnující masáž psa: 150,-Kč 

 Účastnický poplatek zahrnující masáž člověka: 250,-Kč 

 Účastnický poplatek zahrnující masáž psa a člověka: 300,-Kč 

 Účastnický poplatek za diváka: 100,-Kč 
 
Společně s vyplněním a odesláním přihlášky prosím uhraďte účastnický poplatek:  
  
Bankovní účet: 670 100 - 221 115 57 14 / 6210 
VS: [vaše telefonní číslo např.: 666777888] 
SS: 08032015 
 
Přihláška bude akceptována a potvrzena po uhrazení účastnického poplatku. 
 
Můžete nás také sledovat na: 
- https://www.facebook.com/CZSARDOG 
- https://twitter.com/SARDOCZ 
- https://plus.google.com/u/0/107336925015932086220/posts 
- www.sar-dog.cz 
 
Pořadatel: 

721 168 030 
sardogcz@seznam.cz 
IČO: 611 58 984  
Bankovní spojení mBank: 
670 100 – 221 115 57 14 / 6210 
www.sar-dog.cz 

http://www.sar-dog.cz/clanky/prihlasovaci-system.html
https://www.facebook.com/CZSARDOG
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSARDOCZ&h=nAQF8BCEJ&enc=AZNgVjrIj5Ro2FYO1XXiS1WSQxbAK2nX6B89I_n6UfBR9A8D6k1Pz9dkhpoavaJLx2I&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F107336925015932086220%2Fposts&h=RAQHx-q_R&enc=AZObsDnJaQTDtCTayBSk32FN0XRS--PXGVYy6S7KF7JC4FMX3rXZMMtHTRexKPiZ6aQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sar-dog.cz%2F&h=mAQFQAVdw&enc=AZOK2RDkipP1JaQjgW937ULJHektKq0K6DM8Kyy5zJxLwVmj45W5NtAztnMhH2_9p3c&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sar-dog.cz%2F&h=FAQHS_Ann&enc=AZOhBy-11Nw4VQP3JMcuJW6iQr7-krYjdPi0-Cuqu1f7p7oQaso1b3WMV5N044Ztz0g&s=1

