Com apuntar-te?
Si esteu interessats, hauríeu de fer-nos arribar
la següent informació:
Nom i Cognoms del propietari
Nom del gos
Sexe del gos
Raça o aparença
Edat del gos
Telèfon de contacte
Localitat del domicili
I presentar-vos el primer dia de curset* al
club amb el següent:

On som?
Sot de Can Calopa, carretera C1415
08310 Argentona
Barcelona
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Coordenades GPS:
41º33’21”N – 2º24’26.90”E

Com contactar-nos?
Telèfon: 600 43 42 01 (deixa missatge i et trucarem)
Email: agilitymaresme@telefonica.net

1.- Fotocòpia de la cartilla veterinària o
passaport amb fulls identificatius del gos
(nom, raça, data naixement, Xip, ...), del
propietari i de les darreres vacunes.
2.- Fotocòpia del DNI de la persona que
realitzarà el curs.

Vine a gaudir de l’esport
amb el teu gos.

3.- Fotocòpia del document que acrediti el
número de compte bancari per poder
domiciliar el rebut del 2on mes. (Llibreta,
compte corrent, capçalera d'un rebut, ...)
4.- Els diners de la inscripció en efectiu. *

Ah, i el gos...!

Més informació a:
www.agilitymaresme.com

* Consultar dates i preus dels propers cursets al
nostre web: www.agilitymaresme.com

Mai
l’obe
dièn
cia c
anin
a
ha

estat
tan

divertida
!

Què fem?

Durada

2. Després del curset: fes-te’n soci

1. Curset obediència bàsica i pre-agility

Els cursets tenen una durada aproximada
d’entre 2 i 3 mesos, dissabtes i diumenges pel
matí o per la tarda (2 hores cada dia)
depenent de l’època de l’any (per temes de
calor, llum, etc.). Les dates dels propers cursets
les podeu trobar al web:

Un cop acabat el curset, si us interessa,
podríeu quedar-vos com a socis del club.

Al nostre club fem cursets d’obediència bàsica
en positiu, basats en el premi i el joc, que
combinem amb pre-agility, on els gossos (i els
seus amos) aprenen a utilitzar els diferents
aparells, intentant que l'aprenentatge sigui de
manera progressiva i evitant que es puguin fer
mal.
Aquests cursets es poden fer a partir
dels 3 mesos d’edat i són obligatoris
per a poder entrar com a soci al club.
Pels cadells són molt interessants ja
que es sociabilitzen amb persones i
altres gossos i això és molt important
per tal d’evitar situacions estranyes
quan són adults.

www.agilitymaresme.com.

Requisits
Per poder fer el curset, el gos
ha d’estar vacunat i portar el
xip d’identificació.

Tindríeu la vostra pròpia clau per anar-hi
sempre que volguéssiu i podríeu quedar amb
els que ja portem uns quants anys per
ajudar-vos en l’aprenentatge de l'Agility
(evidentment sense cost) i més endavant,
també si us interessa, podríeu participar en els
entrenaments, lligues, competicions, etc., o
simplement anar a passejar i a jugar amb el
vostre gos al club, ... Cadascú posa el seu límit,
tot i que el més important és que estaríeu fent
una activitat en la que realment gaudiríeu
d’allò més amb el vostre gos i disposaríeu d'un
espai on estar-hi tranquil•lament.

