PROVOZNÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉHO KLUBU BŘEZOLUPY
Členové, účastníci kurzu, hosté i návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád kynologického
klubu.
1. Na cvičiště chodíme:
 s časovým předstihem (aby se pes mohl vyběhat, očichat s jinými psy a byl při výcviku více
pozorný). S pozdním příchodem rušíte psy, kteří již cvičí.
 s vyvenčeným psem (udržujeme čistotu na cvičišti a nenarušujeme průběh výcviku
odbíháním "venčit")
 se zdravým psem (neohrožujeme zdraví psa svého ani jiných přítomných psů)
 s pomůckami k výcviku (pevné vodítko, obojek pevný nebo řetízkový, aport, příp. náhubek
a stopovací vodítko)
 s motivačními pomůckami (pamlsky, hračka za odměnu)
 s vodou pro vlastního psa (také jako prevence před průjmovými onemocněními)
 v klidu (emoce a špatnou náladu nechávejte doma, pes bezpečně pozná vaši nervozitu,
vztek apod. a podle toho bude vypadat také výcvik)
2. Všichni psi navštěvující cvičiště musí mít v platnosti povinné očkování. Při první návštěvě je
nutno předložit očkovací průkaz.
3. Ze cvičiště mohou být ihned vykázání psi jevící známky nemoci, psi agresivní (rozumí se tomu
jedinci napadající jiné psi nebo osoby), feny ve vysokém stádiu březosti, nepřizpůsobiví
psovodi.
4. Psi, kteří momentálně necvičí, nebudou volně pobíhat v areálu cvičiště a rušit ostatní. Pro
odpočinek psů mezi cvičením slouží odkladačky vedle klubovny, nebo si majitelé vyvážou psi
mimo plochu, odloží do vlastních přepravních boxů či aut. Řádní členové mají právo rezervace
odkladaček pro vlastní psy před ostatními a hosty cvičiště.
5. Majitelé psů jsou odpovědni za škody způsobené na majetku kynologického klubu, na jiných
psech nebo majetku jiných psovodů.
6. Na cvičební ploše se nekouří a nevenčí! Pro venčení používejte prostory mimo areál cvičiště.
7. Do klubovny je volný vstup psům zakázaný! Vyjímku uděluje výcvikář malým psům, pokud jsou
na vodítku, ve výstavní či přepravní kleci, anebo odloženi na jednom místě.
8. Výcvikové pomůcky se po ukončení výcviku vrací na své místo. Stejně tak překážky se vrací do
původního stavu.
9. V Háravé feny se výcviku mohou účastnit, pokud nejsou v období ovulace!

