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VNITŘNÍ

ŘÁD

kynologického klubu Ostrava-Třebovice
jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci tohoto areálu bez výjimky
Veškerý výcvik probíhá pod vedením kvalifikovaných instruktorů.
Nácviky obran provádějí kvalifikovaní figuranti, jejichž práce je po dohodě prováděna za úplatu. Podmínkou
účasti na tréninku obrany je fyzické zvládnutí psa z důvodu bezpečnosti.
Psovodi jsou povinni přivádět psy do areálu cvičiště na vodítku, agresivní psy s náhubkem. Mimo cviky, kde
jsou psi tzv. na volno, smí psi volně pobíhat jen po dohodě s instruktorem výcviku a pod stálým dohledem
psovodů.
Psi, přicházející na cvičiště musí být zdraví, očkovaní proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě.
Doporučuje se i očkování proti leptospiroze a parainfluenze. Háravé feny se mohou výcviku zúčastnit po
dohodě s příslušným instruktorem výcviku.
Areál cvičiště neslouží k venčení psů. K tomuto účelu jsou určeny prostory mimo cvičiště, podél veřejné
komunikace-ul.Na Heleně. V těchto prostorách, stejně jako na cvičišti, je povinností psovoda uklízet po svém
psovi exkrementy do nádob k tomu určených. Také veškeré jiné odpadky uklízet do odpadkových košů či pytlů.
Mimo výcvik jsou psi drženi buďto v blízkosti psovoda tak, aby nenarušovali výcvik ostatních, anebo jsou
odloženi do odkládacích boxů. Také je možné psy umístit do přepravek, klecí či vozidel psovodů. Uvazovat psy
je možné jen k betonovým částem laviček a k betonovým sloupům.
Do klubovny a ohrazených přilehlých prostor nemají psi přístup. Výjimky pro choulostivá plemena může udělit
příslušný instruktor výcviku, ale psi musí být v těchto prostorách uzavřeni v přepravkách, klecích apod.,
případně v náruči psovoda.
Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Povinností psovoda je vzniklou škodu buďto napravit nebo
uhradit, a to do termínu určeného výborem klubu.
Psovodi jsou povinni řídit se pokyny výboru klubu a instruktorů výcviku.
Při hromadném výcviku nijak neomezovat a neohrožovat ostatní účastníky výcviku. Překážky a jiné výcvikové
pomůcky používat jen k tomu, k čemu jsou určeny. Pro soukromé účely používat zařízení a vybavení klubu jen
po předchozím schválení výborem klubu.
Parkovat vozidla v prostorách k tomu určených.
Nevhodné chování a hrubé zacházení se psem bude mít za následek vyloučení z výcviku a vykázání z prostor
cvičiště.
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