ČKS-ZKO Lety 573, Sokolská 315, Lety, 252 29 Dobřichovice

PŘIHLÁŠKA
do kurzu pro výchovu, socializaci a ovladatelnosti
Jméno a příjmení žadatele………………………………...rok nar.žad.……………………

Adresa:………………………………………………………………………………................
číslo telefonu ……………………………….e-mail……………………………………………
Jméno psa/feny ……………chov.stanice……………………………..datum nar.:………..
Rasa psa/feny …………………………………. Číslo zápisu………………………………..
Tetovací číslo/číslo čipu……………………………………………………………………….
Informace ke kurzům:
 Kurz není určen pro výchovu či převýchovu agresivních psů, která je již ve stupni nebezpečnosti pro ostatní
účastníky, proto bude v případě projevu této agrese účastník ihned z kurzu vyloučen.
 Jednotlivé lekce se konají každou neděli vyjma letních a vánočních prázdnin. V případě výjimečné situace jsou
účastníci kurzů informováni e-mailem a informací na webu.
 Kurzy jsou rozděleny do skupin pověřeným instruktorem (členem) ZKO Lety:
První skupina – malá štěňata do cca půl roku věku – začátek lekcí od 14 hodin na velkém cvičišti:
Tento kurz je vedený formou her štěňat a jejich socializace. Součástí lekce je výklad instruktora k jednotlivým
tématům týkajících se života štěňat v kombinaci se zodpovídáním případných dotazů.
Druhá skupina– větší štěňata od cca půl roku do cca roku věku – začátek lekcí od 15 hodin na velkém cvičišti
Tato skupina má hodinový program rozdělený do dvou částí. Výcvik základní ovladatelnosti a socializace pod
vedením instruktorů a volné hry nekonfliktních štěňat na zodpovědnost jejich majitelů. Průběh lekcí určuje výcvikář
nebo instruktor.
Třetí skupina – dospělí psi. Začátek lekcí od 15 hodin na malém cvičišti. V této skupině se pohybují psi na
vodítkách a cvičí poslušnost a překonávání překážek pod vedením instruktorů. Pouštění psů na volno je zcela
výjimečné, vesměs pouze u nekonfliktních psů, a to na zodpovědnost jejich majitelů.
 V průběhu všech kurzů se účastníkům kurzu věnují instruktoři, se kterými je možné řešit jak teoretické, tak i
praktické záležitosti týkající se výchovy, socializace, etologie a základního výcviku, případně dalších problémů.
 Účastníkům kurzů je vedena jmenovitě docházka. Při nepravidelné docházce, která přichází v úvahu většinou u
větších štěňat a u dospělých psů, je možné čerpat zaplacené hodiny po dobu platnosti členského průkazu účastníka.
Pokud se bez omluvy a vysvětlení účastník kurzu nedostaví na výcvik 6 měsíců, je z kurzu vyřazen. Finanční
prostředky za nevyužité lekce se nevracejí. Účastník, který začne chodit se štěnětem do první skupiny a jeho štěně
v průběhu kurzu dovrší věk půl roku, je přeřazen do druhé skupiny větších štěňat a pokračuje tak v docházce
uhrazeného 12 hodinového kurzu, dokud nevyčerpá předplacené lekce.
 Na lekci je třeba přicházet včas s vyvenčeným psem. Psa venčíme zásadně mimo cvičební areál. Při příchodu na
cvičiště má být pes zajištěný (uvázaný na vodítku, psa je možné pustit na volno pouze na pokyn instruktora
v oploceném areálu cvičiště). Účastníci kurzu jsou vybaveni vhodnými pomůckami – tzn. pevné vodítko vhodné
pro výcvik a obojek. Postroje nejsou na tyto kurzy úplně vhodné. Pokud má pes řetízkový obojek, neměl by ho mít
nastavený na stahování. Je nutné být zásoben vhodnými pamlsky pro psa. Je vhodné psa před lekcí nekrmit, a to
z několika důvodů: větší motivace při výcviku na pamlsky (hladový pes má o pamlsky zájem), pes by měl být po
jídle v relativním klidu kvůli trávení.
 Účastníci kurzu se řídí pokyny a radami instruktorů. Pokud mají k provádění výcviku nějaké výhrady, je třeba
sdělit toto instruktorovi, aby nedocházelo k nedorozuměním.
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 V případě, že se pes na cvičišti vyvenčí, je třeba po něm exkrement uklidit (lopaty jsou na „place“, u vchodu je koš
na exkrementy se zásobníkem na plastové sáčky).
 V době HÁRÁNÍ fen není možné se výcviku účastnit. Zásadně NIKDY není možné se účastnit lekcí s nemocným
psem. Zásadně NIKDY nepoužíváme fyzické tresty, jako je kopání psa, bití rukou, bití vodítkem či jinými
výcvikovými pomůckami, a to i v případě individuálního výcviku mimo cvičební dny.
 V zájmu dobrých vztahů v obci nevenčíme ani neprobíháme psy na fotbalovém hřišti ani na cyklostezce. Případné
exkrementy po svých psech uklízíme. Psy neuvazujeme na nevhodných místech a nenecháváme je bez dozoru
z bezpečnostních důvodů (ani v okolí cvičáku ani u fotbalového hřiště). V areálu ZKO Lety u klubovny jsou pro
účel krátkodobého zajištění psů odkládací kotce.
 Veškeré informace – vnitřní řád ZO Lety, podrobnosti, kontakt na instruktory, historie, fotogalerie i přehled akcí
jsou uveřejněny na webové stránce www.kklety.cz
 Nedílnou součástí přihlášky jsou prohlášení a souhlasy s nakládáním osobních údajů.
Výbor ZO Lety
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami účasti v kurzu pro výchovu, socializaci a ovladatelnost, který je
pořádán ZO Lety přečtením na webové stránce www.kklety.cz, případně mě byly sděleny osobně nebo telefonicky.
Jsem si vědom/a
 že po celou dobu průběhu kurzu zodpovídám za svého psa a za případné škody jím způsobené
 že já i případně další rodinní příslušníci, kteří se zúčastní kurzu zároveň se mnou včetně nezletilých dětí,
se zúčastňujeme kurzu na vlastní nebezpečí
 že budu dodržovat stanovy ČKS a vnitřní předpisy ZO Lety
 že v případě možného úrazu nebudu vznášet žádné finanční ani jiné nároky na ZO Lety
 že je můj pes očkovaný, na požádání předložím očkovací průkaz psa
Prohlašuji, že
 souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů z akcí pořádaných ZKO Lety a jejich zveřejňováním
na webu www.kklety.cz , serveru idnes.cz, serveru ZONERAMA a na FB profilu ZKO Lety
 souhlasím, aby moje osobní údaje uvedené v přihlášce byly vedeny v databázi ZKO Lety a souhlasím se
zpracováním osobních údajů
V případě, že je účastník kurzu nezletilý, potvrzuji tímto výše uvedené prohlášení jako jeho zákonný zástupce.
Základní informace:





Kurz obsahuje 12 hodinových lekcí, přičemž první dvě lekce jsou zdarma (tzv. seznamovací)
Před účastí na první lekci je třeba vyplnit a podepsat písemnou přihlášku nebo vyplnit formulář přihlášky on-line
Poplatek za kurz je 1500,- Kč, slovy: Jeden tisíc pět set korun českých
Poplatek je třeba uhradit nejpozději před třetí lekcí, a to buď hotově nebo převodem na účet ZKO Lety
č. 211 410 181/0300 vedeným u Poštovní spořitelny
 Kurz je možné v případě zájmu po dohodě opakovat

V….…………….. dne …………………

……..………………………………
podpis člena kurzů / žadatele o členství v kurzu
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