HELSINKI, Vallila: Pentu – Kurssi,
Maanantaisin 04.01.2021, Klo. 20.00,
4krt
KURSSIN SISÄLTÖ:
Pentukurssi on tarkoitettu kaikille 2-6kk vanhoille pennuille rotuun
katsomatta.
Kurssilla harjoitellaan mm: katsekontaktia, istumista, maahan menemistä,
paikalla oloa, kohteiden jättämistä, luvan odottaminen, seuraamista,
luoksetuloa, ohituksia, vetämättä hihnassa yms. arjessa tarvittavia taitoja.
Kurssilla pentu pääsee tekemään sellaisia asioita, joita se tarvitsee
jokapäiväisessä elämässä.

Lisäarvoa kurssille osallistumiselle:
HUOM! 01.08.2020 alkaen kaikkiin alla mainittuihin kurssien hintaluokkiin
kuuluu verkkokurssi kaupan päälle! Ohjeet verkkokurssin lunastamiseen
laitetaan osallistujille sähköpostitse kurssin alkamisesta 6 viikon sisällä.
Tämä superlisä on voimassa 01.08.2020 lähtien alkaville kursseille. Ei koske
jatkuvia ryhmiä, yksityistunteja/kotikäyntejä:
Kurssin hinta 90e – 110e = verkkokurssin arvo 29.90e
Kurssin hinta 111e – 145e = verkkokurssin arvo 49,90e
Kurssin hinta 146e – 300e = verkkokurssin arvo 69e
Mikäli verkkokurssisi on edullisempi kuin kupongin arvo, ei hinnan erotusta
hyvitetä millään tavalla. Voit ostaa myös useamman edullisemman verkkokurssin
ja mikäli loppusumma menee kupongin arvon yli, maksat hinnan erotuksen
normaalisti verkkopankkimaksulla.

KURSSIPAIKKA:
Koulutustila Helsingin Vallilassa, Sturenkatu 27, 00510 Helsinki
Tila on täysin lämmin 140m2 tekonurmipohjainen. Tilan mitat 20m x 7m. Tilan
korkeus 2,5m.
Koulutustila sijaitsee harmaassa rakennuksessa, joka on kahden vaalean
rakennuksen välissä.
Kulku tapahtuu rakennuksen sivulta missä kulkevat
linja-autot ja raitiovaunut. Samalla sivustalla ovat myös liikkeet: Alepa,
liikuntakeskus Finnbody, Cheap Sleep Helsinki, Trooppinen eläintalo

Tropicario.
Kulku ovesta missä on mustalla pohjalla Sheap Sleep Helsinki (Finnbofyn
jaTropicarion välissä).
Koulutustila on 3 kerroksessa mihin kulku tapahtuu leveitä kierreportaita
pitkin tai hissillä. Hissejä on 2kpl.
HUOM!
Ethän anna koirasi haukkua rapussa (huomioidaan muut tilan käyttäjät!), kulje
lyhyellä hihnalla ja muille tilaa antaen. Hisseillä kulkiessa anna reilusti
tilaa hissistä poistuville. Älä pissata koiraasi rakennuksen seinustojen
läheisyyteen vaan pissata sivukaduilla. Kerääthän koirasi jätökset. Pidetään
ympäristö siistinä!
Huomioithan että tiloissa ei ole Wc:tä käytössä! Tuothan koirallesi myös oman
vesikupin ja vettä mukanasi. Hygieniasyistä yhteiskäytössä olevia vesikuppeja
ei ole!
Hallin ei saa tulla ulkokengät jalassa, ota sisäkengät mukaan. Eteisessä
muutamia lainakenkiä myös saatavilla.

KURSSIPÄIVÄT:
Yhteensä 4 koulutuskertaa
Maanantaisin klo. 20.00 – 20.45
04.01, 11.01, 18.01, 25.01.2021

Kurssille ei voi osallistua voimakkaasti toisiin koiriin reagoivan koiran
kanssa (jatkuva haukkuminen/vinkuminen, agressiivisuus, jatkuva tempoilu
toisia kohti tmv.).
Tila on avoin, eikä korkeita näkösuojia ole mahdollista käyttää. Kurssin
sujuvuuden kannalta on kurssin kouluttajalle oikeus siirtää koirakko johonkin
toiseen ryhmään, mikäli kokee että kurssi ei ole koirakon tason mukainen.

Kurssiin sisältyy vapaavalintainen verkkokurssi. Verkkokurssin arvo jopa 30e.
Saatte kurssin alettua sähköpostiinne ohjeet verkkokurssin lunastamiseen

