
Regulamin szkolenia grupowego prowadzonego przez 
Pozytywny Ośrodek Szkolenia Psów Salwdog 

dnia 9 października 2016 roku

1. Właściciel  psa  jest  zobowiązany  do  posiadania
książeczki  zdrowia psa  z  aktualnymi  szczepieniami
i do dostarczenia książeczki szczepień, która będzie
sprawdzana przez dr weterynarii  w dzień szkolenia.
Szczepienia  na  wściekliznę  OBOWIĄZKOWE.
W przypadku  szczepienia  na  wściekliznę  po  raz
pierwszy,  obowiązuje  okres kwarantanny 14 dni,  tj.
pies musi być zaszczepiony najpóźniej 23 września. 

2. Pies powinien być wprowadzony na teren szkole-
nia na smyczy.

3. Psy są spuszczane ze smyczy tylko i wyłącznie na
polecenie  trenera,  ewentualnie  w  trakcie  przerwy
poza miejscem szkolenia.

4. Za samowolne spuszczenie psa ze smyczy odpo-
wiada właściciel.

5. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swo-
im psie, oraz do posiadania akcesoriów "psiej toale-
ty".

6. Psy są kontrolowane przez właścicieli  i instrukto-
rów, za  ewentualne  szkody  wyrządzone  przez  psa
lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada
właściciel  (odpowiedzialność  cywilna  z  tytułu posia-
dania zwierzęcia - Zgodnie z art.  431 § 1 Kodeksu
cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługu-
je,  zobowiązany  jest  do  naprawienia  wyrządzonej
przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod
jego  nadzorem,  czy  też  zabłąkało  się  lub  uciekło
(...)”).

7. Właściciel  psa  w trakcie  szkolenia  zapewnia  mu
wodę do picia.

8. Organizator na szkoleniach zapewnia opiekę me-
dyczną.

9. Psy  dorosłe  przejawiające  agresję  lub  lękliwość
przyjmowane są na szkolenia po konsultacjach z tre-
nerem (Prosimy o zgłaszanie przy rejestracji).

10. Właściciel lub osoba - przewodnik psa oraz osoby
towarzyszące  i  dzieci  zobowiązane  są  do  ubio-
ru sportowego:  długie  spodnie  i  wygodne  zakryte
obuwie.

11. Za  pozostawione  rzeczy  odpowiada  właściciel
psa.

12. Właściciel psa, kiedy jego pies pogryzł człowieka
lub  innego  psa  odpowiada  za  szkody  i  pokrywa
wszelkie koszty związane z leczeniem (odpowiedzial-
ność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia).

13. Właściciel psa zobowiązuje się do przestrzegania
regulaminu na spotkaniu szkoleniowym.

14. Jeżeli  pies jest  agresywny,  przed rozpoczęciem
szkolenia powinien przejść terapię behawioralną, in-
struktorzy  mogą  umówić  indywidualne  spotkania  w
tym celu.

15.  Na  szkoleniu  nie  stosujemy  metod  awersyj-
nych (bicie, używanie kolczatki lub obroży elektrycz-
nej itp.) 

16.  Trenując, stosujemy się do poleceń trenera i nie
robimy krzywdy psu, przy trzecim upomnieniu trenu-
jący są automatycznie wydalani z zajęć bez zwrotu
poniesionych kosztów. 

17.  Na  zajęciach  należy  posiadać:  smycz,  obrożę
(lub szelki), miskę na wodę, wodę, smakołyki dla psa,
kliker, zabawkę psa. Do szkolenia psa nie nadają się
smycze  typu  flexi  oraz  krótkie  smycze  skórzane.
Wskazane są smycze o długości min. 1,5 m.

18. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wi-
zerunku  w  mediach,  profilach  społecznościowych
i stronach internetowych.

Grupy szkoleniowe:

0. Dziecko i pies – szkolenie początkowe dla dzieci 
zainteresowanych szkoleniem swojego psa.

1. Szczenięta: 4 – 9 miesięcy

2. Młode psy: 9-18 miesięcy

3. Psy dorosłe 18 +

Wstępna rejestracja uczestników
tel.: 18 27 547 23 
e-mail: gckpit@szaflary.pl

Zgłoszenia osobiście w biurze Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach przy ulicy 
Zakopiańskiej 18 do dnia 7 października.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy w Jabłonce.
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