
 

REGULAMIN KURSU: PODSTAWOWE POSŁUSZEŃSTWO

1. Uczestnik kursu jest zobowiązany do posiadania na szkoleniu książeczki zdrowia psa z aktualnymi
szczepieniami i odrobaczeniem.

2. Uczestnik kursu w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki, zabawki oraz wodę do picia. Zabrania się 
przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce, łańcuszku zaciskowym czy smyczy typu flexi, a także 
stosowania przemocy wobec psa.

3. Na zajęcia z psem należy przychodzić punktualnie, po wcześniejszym krótkim spacerze. Pies 
powinien mieć zaspokojone potrzeby fizjologiczne. Uczestnik kursu jest zobowiązany do sprzątania 
po swoim psie, oraz do posiadania akcesoriów do tego potrzebnych.

4. Podczas zajęć Uczestnik kursu zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na 
smyczy/lince. Ewentualne odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są jedynie na wyraźne polecenie 
instruktora w trakcie ćwiczeń.

5. Uczestnik kursu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie jak i przez psa
pozostającego pod jego opieką.

6. Każda lekcja trwa max. 60 minut, o długości jej trwania decyduje chęć i motywacja psa do pracy, 
co w praktyce oznacza, że lekcja może zakończyć się wcześniej jeśli pies nie jest w stanie pracować.

7. Dla zwiększenia efektywności szkolenia, Uczestnik kursu jest zobowiązany do prowadzenia 
ćwiczeń pomiędzy kolejnymi zajęciami. W przypadku braku pracy własnej i nie stosowania się do 
zaleceń instruktora, Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za efektywność szkolenia.

8. Opłata za kurs pobierana jest w pierwszym dniu zajęć. W przypadku zrezygnowania z zajęć z 
przyczyn zależnych wyłącznie od Uczestnika kursu, nie przysługuje zwrot opłaty za kurs.

9. Każdy pełny kurs trwa max. 6 miesięcy od daty pierwszego spotkania niezależnie od warunków 
atmosferycznych (opady deszczu, śnieg, mróz itp.). Jeżeli Uczestnik kursu w okresie przewidzianym 
na kurs nie wykorzystał wszystkich lekcji i nie zgłaszał przerwy w szkoleniu opłata za 
niewykorzystane lekcje nie podlega zwrotowi.

10. Psy w trakcie choroby oraz suki w cieczce nie mogą brać udziału w szkoleniu i są zwolnione z 
zajęć na okres niedyspozycji. Zajęcia te są usprawiedliwione, o ile Organizator kursu został o tym 
wcześniej poinformowany.



11. Umawianie się na każdą kolejną lekcje leży w gestii Uczestnika kursu i jeżeli ten nie umówił się 
na kolejną lekcje i Organizator kursu nie otrzymał żadnej informacji z jego strony o chorobie, 
urlopie itp. to po upływie czterech tygodni od ostatniego spotkania Organizator kursu może 
odmówić dalszej współpracy, bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty za kurs.

12. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych 
szkoleń w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym 
poinformuje Uczestnika kursu z minimum godzinnym wyprzedzeniem.

13. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób 
trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom, 
Organizator kursu ma prawo usunąć Uczestnika kursu wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z 
całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.

14. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i 
zobowiązuję się poinformowania Uczestnika kursu o wszelkich zmianach w formie pisemnej.

15. Przez udział w zajęciach Uczestnik kursu wyraża swą zgodę na przestrzeganie niniejszego 
regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku w wyniku 
wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Zmiany te wynikają z 
dostosowania do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zrealizowania zamówienia.


