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Regulamin udziału w szkoleniu grupowym 

 

Ze względu na bezpieczeństwo psów i komfort właścicieli, prosimy o przestrzeganie następujących zasad 

organizacyjnych: 

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

zewnętrznych i wewnętrznych. 

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

szczeniąt – stosownie do wieku). Proszę o przygotowanie książeczki zdrowia psa na pierwsze zajęcia). 

3. Pies na zajęciach nie może być przekarmiony ani zmęczony zbyt dużym wysiłkiem fizycznym. 

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

5. Podczas szkolenia nie używamy:  

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

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

6. Opiekun powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem umożliwiającym mu 

załatwienie potrzeb fizjologicznych. 

7. Psy na terenie szkolenia są kontrolowane przez Opiekuna oraz Trenera. Za ewentualne szkody wyrządzone przez 

psa odpowiada jego Opiekun (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia). 

8. Pies na teren szkolenia jest wprowadzany i trzymany na smyczy podczas trwania zajęć przez Opiekuna  

(oraz w kagańcu, jeśli to konieczne). 

9. Opiekun zobowiązuje się do wykonywania poleceń Trenera w wyznaczonym miejscu podczas kursu oraz 

zobowiązuje się do wykonywania zadań domowych. Efekt kursu zależy głównie od zaangażowania Opiekuna.  

10. Opiekun zobowiązuje się do sprzątania po swoim psie oraz zachowania odpowiedniej odległości od innych psów. 

11. Suka podczas cieczki jest zwolniona z udziału w zajęciach – należy o tym fakcie bezzwłocznie poinformować 

Trenera. W tym przypadku uczestnik kursu może dokończyć kurs z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym 

przez Trenera. 

12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Udział  

w zajęciach może być kontynuowany wraz z inną grupą po uzgodnieniu z Trenerem. 

13. Jeżeli uczestnik kursu rażąco narusza regulamin może zostać usunięty z pojedynczych zajęć lub całego cyklu kursu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć w przypadkach losowych (np. choroba, niekorzystna 

pogoda, sugestia grupy itp.) 

15. Podczas szkolenia Organizator może wykonywać zdjęcia i/lub filmy z przebiegu kursu. Materiały mogą być 

udostępniane za słowną zgodą Opiekuna w mediach społecznościowych strony Organizatora, tj. Facebook, 

Instagram, Strona www. 

 

Na każde zajęcia Uczestnicy przynoszą: 

1. Ulubione przysmaki psa, podzielone na małe kawałki, np. gotowane/suszone mięso, parówki, ser żółty, gotowe 

przysmaki itp. (przysmaki powinny być trzymane w kieszeni lub saszetce – unikamy szeleszczących torebek 

foliowych), 

2. Zwykłą smycz (o długości ok 2-3m) oraz obrożę lub szelki. Jeśli jest to konieczne – również kaganiec. 

3. Zabawkę do przeciągania z psem, np. szarpak, piłka na sznurku itp. 

4. Wodę i miskę dla psa. 

 


