
 
Zarząd Klubu Welsh Corgi i Lancashire Heelera serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na wykład 
światowej sławy hodowcy Mirosława Redlickiego, znakomitego sędziego i znawcy tematu, dotyczący 
zagadnień genetycznych uwarunkowań umaszczenia corgi. 
 
Wykłady odbędą się w pięciu miastach Polski, w tym 01.04.2023 w Sopocie na terenie Hipodromu.  
Rozpoczęcie o godzinie 14. Parking od ulicy Łokietka,  
 
Wykładowi towarzyszyły będą zajęcia z handlingu, prowadzone w każdym mieście przez kogo innego, ale 
za każdym razem przez wybitnego handlera/ wybitną         handlerkę z dużą praktyką.   
 
Warsztaty odbędą się w sali treningowej. 
Dla członków klubu Corgi i LH oraz dla członków Oddziału ZKwP w Sopocie przewidziane są duże zniżki.  
Zasady uczestnictwa: 
1. Na zajęcia z Handlingu zgłosić się mogą tylko właściciele welsh corgi (pembroke i cardigan) 
2. Na Wykład może zapisać się każdy chętny. 
3. Zapisy poprzez e-mail: corgiklub.sekretarz@wp.pl o treści : 
a) Warsztaty Trójmiasto + Imię, Nazwisko + ilość psów(tylko dla właścicieli corgi) + dowód wpłaty  
b) Wykłady Trójmiasto + Imię Nazwisko+ dowód wpłaty (dla pozostałych chętnych) 
4. Opłaty :  
a) Warsztaty: ( Handling + Wykład ) 60 zł ( 1 os + 1 pies ) każdy kolejny pies + 30 zł 
b) Wykład :40 zł  
5. Dla członków Wybieralnego Klubu Welsh Corgi i LH ( z aktualnie opłaconą składką członkowską ) - 
50% od podanych wyżej cen 
6. Dla członków Oddziału ZKwP w Sopocie -50% podanych wyżej cen 
7. Konto do wpłat : 
           Klub Welsh Corgi i LH 
           Bank PEKAO S.A. 18 1240 6768 1111 0010 9937 3516 
7. Prosimy osoby przybywające z psami na wykłady z zajęciami handlingu, aby każdy pies miał swój "azyl" 
dla odpoczynku ( kontener, klatka, portabl ) 
8. Poprosimy aby w dniu Warsztatów pieski zjadły bardzo skromne śniadanie / albo żeby były na czczo. 
 
Ilość miejsc ograniczona.  
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Przewidywany czas Warsztatów 4 h 
 
Serdecznie zapraszamy !!! 
Zarząd Klubu WC i LH 
www.corgiklub.pl  

                                                                              Przewodniczący Klubu  
                                                                                  Krzysztof Michalski     Lublin 20.02.2023 


