
PROHLÁŠENÍ:
Čestně prohlašuji, že jsem se se zaslanou přihláškou seznámil/a s podmínkami účasti v kurzu pro výchovu,
socializaci a ovladatelnost , popř, jiné akce , která je pořádána  ZO Valašské Meziříčí  přečtením na webové

stránce www.zkovalmez.cz    -  v sekci  jednotlivých akcí. 
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 Valašské Meziříčí 
 že v případě možného úrazu nebudu vznášet žádné finanční ani jiné nároky na ZO Valašské Meziříčí 
 že je můj pes očkovaný, na požádání předložím očkovací průkaz psa

Prohlašuji, že
 souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů z akcí pořádaných ZKO Valašské Meziříčí  a 

jejich zveřejňováním na webu  ,  serveru ZONERAMA a na FB profilu ZKO .
 souhlasím, aby moje osobní údaje uvedené v přihlášce byly vedeny v databázi ZKO Valašské Meziříčí  a 

souhlasím se zpracováním osobních údajů 
 můj pes není svou agresivitou nebezpečný pro své okolí

V případě, že je účastník kurzu nezletilý, potvrzuji tímto výše uvedené prohlášení jako jeho zákonný zástupce.

Před účastí na akci pořádané ZKO Valašské Meziříčí  je třeba vyplnit formulář přihlášky on-line

Doplňující 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 vždy ve vypsaném termínu  . V případě výjimečné situace jsou účastníci kurzů informováni e-

mailem a informací na webu.
 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.
  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.

 V případě, že se pes na cvičišti vyvenčí, je třeba po něm exkrement uklidit 
 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.


