
 

Katarzyna Kulik –  Szkolenie psów i  porady behawioralne  

www.psiakosc.szkola.p l  

Regulamin udziału w szkoleniu indywidualnym i konsultacji behawioralnej 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Pies uczestniczący w zajęciach powinien być zdrowy, pozbawiony wszelkich infekcji wirusowych oraz pasożytów zewnętrznych 

i wewnętrznych. 

2. Pies powinien posiadać komplet szczepień: przeciwko wściekliźnie oraz tzw. chorobom odzwierzęcym (w przypadku szczeniąt 

– stosownie do wieku). Proszę o przygotowanie książeczki zdrowia psa do wglądu. 

3. Opiekun psa zobowiązuje się nie stosować przemocy wobec zwierzęcia, w tym: krzyk, bicie, szarpanie itp. 

4. Podczas szkolenia nie używamy:  

o obroży typu: kolczatek, zaciskowych, elektrycznych, uzdowych itp. 

o smyczy typu: flexi (automatyczna), łańcuch itp. 

5. Poinformuj mnie przed spotkaniem, jeżeli pies jest: 

o agresywny, 

o chory, 

o podczas cieczki. 

II. Przed spotkaniem: 

1. Zapewnij, aby pies był wyprowadzony na krótki spacer w celu załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych. 

2. Nie przemęczaj psa, ponieważ, gdy będzie zmęczony, nie będzie miał sił na naukę. 

3. Nie przekarmiaj psa, najlepiej, aby nie jadł posiłku co najmniej 5 godzin przed naszym pierwszym spotkaniem. Zapewniam, 

że jednorazowo nic mu się nie stanie, a to pomoże wzbudzić w nim motywację do współpracy. 

4. Przygotuj ulubione przysmaki psa (najlepiej 2 rodzaje) oraz podziel je na małe kawałki, np. mięso, parówki, ser żółty, gotowe 

przysmaki itp. 

5. Przygotuj zabawkę do przeciągania z psem, np. szarpak, sznur itp. 

6. Przygotuj zwykłą smycz o długości ok 2-3m, obrożę lub szelki. Jeśli jest to konieczne, przygotuj również kaganiec. 

7. Jeśli umawiamy się w terenie – zabierz ze sobą wodę i miskę dla psa. 

III. Podczas szkolenia/konsultacji: 

1. Odizoluj inne zwierzęta przebywające w domu na czas naszego spotkania (w przypadku, gdy trening nie wymaga ich 

obecności). 

2. Zapewnij opiekę dzieciom lub osobom trzecim, aby jak najlepiej wykorzystać czas szkolenia (w przypadku, gdy trening nie 

wymaga ich obecności).  

3. Opiekun zobowiązuje się stosować do poleceń Trenera. Jeśli w szkoleniu uczestniczą inni domownicy, również zobowiązują 

się przestrzegać poleceń Trenera odnośnie szkolenia psa. 

4. Trener pokazuje ćwiczenia i udziela porad, ale to głównie Opiekun ćwiczy z psem podczas spotkania oraz zobowiązuje się 

wykonywać prace domowe według zaleceń Trenera. 

IV. Informacje dodatkowe: 

1. Konsultacja polega na pokazaniu przez Trenera sposobów nauki, pomysłów na rozwiązanie problemów oraz udzielanie porad, 

jednak efekt końcowy zależy od zaangażowania Opiekuna oraz jego ćwiczeń z psem. 

2. Podczas spotkania Trener może wykonywać zdjęcia i/lub filmy zachowania psa oraz efektów pracy z Opiekunem. Materiały 

mogą być wykorzystywane do analizy między Trenerem a Opiekunem podczas konsultacji oraz udostępniane w mediach 

społecznościowych strony Trenera, tj. Facebook, Instagram, Blog - Strona www. W przypadku braku zgody – proszę o 

informację przed spotkaniem. 


