Lucka & Garp
reprezentanti České republiky v dogfrisbee

Prezentace pro partnery

Dogfrisbee
Téměř každý zná frisbee neboli létající
disk, mnozí si s ním o dovolených užijí na
pláži spoustu legrace. Dogfrisbee
zpřístupňuje tuhle oblíbenou lidskou
zábavu i psům. Může se mu věnovat
jakýkoliv pes, který rád aportuje.
Podstatou sportu je totiž chycení
hozeného disku psem a jeho následné
donesení zpět páníčkovi. V dogfrisbee se
samozřejmě také soutěží v několika
disciplínách, z nichž tou nejatraktivnější je
freestyle, kde tým předvádí různé, někdy
až akrobatické prvky, při kterých pes
chytá hozené disky. Pes se při tom odráží
od těla psovoda, přeskakuje jej či dělá ve
vzduchu salta... Tento divácky velmi
atraktivní sport si v ČR získavá mnoho
příznivců a čeští závodníci , které
sdružuje DiscDog Klub ČR jenž u nás
působí čtvrtým rokem,dosahují nemalých
úspěchů po celé Evropě.

Lucie Plevová
Datum narození: 2.8.1988
Místo narození : Česká republika-Praha
Zaměstnání : Kadeřnice-salon Simple
Počet psů které vlastním : 3 psy
Reprezentanti ČR : Dogfrisbee,
Freestyle frisbee,Dogdancing
Cvičitel psů : 10 let
Se svými psy jsem byla na soutěžích
dogfrisbee a dogdancingu,které se pořádaly na
evropské úrovni ( např:Německo,Polsko,
Maďarsko apod...).Celý rok vystupujeme
na různých předváděcích akcích a pořádáme
semináře dogfrisbee!!!

Garp CarrlyAibara
Datum narození: 1.3.2006
Místo narození : Čr- Hrádek Nad Nisou
Plemeno : Border Collie
Chovatelská stanice : Aibara
Zvláštnosti : Modré oko
Závodně se věnuje především dogfrisbee
a dogdancingu a rekreačně služebnímu
výcviku a pasení oveček.
Spolupracujeme s televizí Čt 2 a Nova
Vystupuje na různých veřejných akcích
jako jsou mezinárodní výstavy
psů,voříškiády,dny dětí,promoution
akcích firem apod.

Naše úspěchy
●
●

Naše nejvýznamnější úspěchy
●

Tanec se psem
Vícemistr ČR v Dogdancingu ( Tanec se psem) 2010
2. místo na Mezinárodních závodech v dogdancingu- Maďarsko
Dogfrisbee
1. místo ze 46 soutěžících v hodech na čas – mezinárodní závod
Nymburk a zároveň nový český rekord s časem 17,72 sec.
1. místo ze 76 soutěžících v disciplíně minidistanc( hody na dálku)mezinárodní závod Nymburk
1. místo na Warszawském finále ve freestylu a nejlepší umělecký
dojem
3. místo freestyle -mezinárodní závod Olomouc
4..místo na Mistrovství České republiky ve freestylu
Několikrát nejlepší Český freestyle a to i na Mistrovství Evropy
Zajištěná kvalifikace na finále do Warszawy 2010 a na světové
finále USDDN, které se koná v USA!!!

Nabízíme partnertsví
Co získáte
· spojení jména Vaší firmy s Dogfrisbee jako velmi atraktivním diváckým sportem ve světě
· propagace Vaší firmy na mých stránkách http://freestyletym.wgz.cz/
· zajištění ukázek dogfrisbee při firemních nebo promotion akcí Vaší firmy
· umístění reklamních bannerů na mém autě Renault,se kterým se pohybuji na akcích po celé Evropě
· reklamní potisk na frisbee discích
· propagace prostřednictvím mediálních partnerů,se kterými spolupracuji ,např. časopis Psí
sporty,televize Nova, ČT a jiní
· prezentace na oblečení na světovém finále v USA, ale i na ostatních akcích
po celé Evropě
· propagaci prostřednictvím sociální sítě Facebook mezi hráči dogfrisbee
po celém světě
· Propagace Vaší firmy v rámci seminářů a různých veřejných vystoupení,
kterých se účastním

Předpokládané výdaje
Každý sport,který dělá člověk na vrcholové úrovni,sebou nese nemalé
finanční výdaje.U mě konkrétně se jedná o výdaje na krmivo pro
psy,výcvikové pomůcky,veterinární péči,výdaje na cestovné a
ubytování apod.Ročně se jedná o částku převyšující 150 000,-Kč.
Největší výdaj pro mne znamená cesta na světové finále do USA
obdoba MS,kde bych měla reprezentovat ČR.Tato akce bude stát
cca 60 000,-Kč a zahrnuje letenky,ubytování,pronájem auta a
palivo,stravování,startovné,veterinární vyšetření a pojištění.
Budu vděčná za jakoukoliv finanční částku,či materiální pomoc,kterou
mě budete schopni podpořit.

Kontakt a odkazy

Náš web
http://www.freestyletym.wgz.cz/
Naše videa
http://www.stream.cz/profil/seznam.cz/Lucie.Carrly
Klub DiscDog.cz
http://www.discdog.cz/
U.S Disc Dog National
http://usddn.com/
Misrovství Evropy
Kontakt
http://www.dogfrisbee.nl/ECindex.htm
Lucie Plevová
Na Dolinách 3/31
Praha 4 – Podolí
147 00
Email : lucie.carrly@seznam.cz
mobil : 775 683 485

