Regulamin szkolenia
Organizator: Na Psa Urok - Zoopsycholog, Szkolenie Psów – Katarzyna Młodzianowska,
05-552 Stefanowo, ul. Cicha 21, NIP: 525 202 06 54
1. Potrzebne akcesoria:
 Obroża i smycz (nieautomatyczna). Nie przyjmujemy na zajęcia psów w kolczatkach.
 Saszetka ze smakołykami. Proszę nie karmić psa bezpośrednio przed szkoleniem.
Dostęp do misek z wodą zapewnia Organizator.
 Odpowiednio dostosowane do warunków pogodowych ubranie dla Uczestnika szkolenia.
 Do wglądu na pierwszych zajęciach książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw
wściekliźnie.
2. Zasady obowiązujące podczas szkolenia:
 W szkoleniu nie mogą brać udziału psy wykazujące zachowania agresywne.
 Uczestnik zajęć wprowadza psa na teren szkoleniowy na smyczy. Pies jest spuszczany ze
smyczy tylko w czasie wskazanym przez Instruktora, zawsze na odpowiedzialność Właściciela.
 Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez jego psa zgodnie z Art.
431§1 k.c.
 Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości
na placu.
 Suki podczas cieczki nie mogą brać udziału w zajęciach.
 Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u Instruktora.
3. Organizacja szkolenia:
 W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega
zwrotowi.
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych niezależnych
od Organizatora. Uczestnik szkolenia zostanie poinformowany o takiej zmianie z minimum
dwugodzinnym wyprzedzeniem.
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli na dany termin zgłosi się
zbyt mała liczba osób. W takim przypadku Organizator zaproponuje Uczestnikowi inny termin
szkolenia, jeśli jednak ten okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot
uiszczonej opłaty.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych
podczas szkolenia do celów własnych. Uczestnicy nie wyrażający zgody na wykorzystanie
wizerunku proszeni są o przekazanie tej informacji Organizatorowi.
 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników
szkolenia, osób towarzyszących i psów będące następstwem postępowania niezgodnego
z regulaminem.
 Zajęcia zaczynają się punktualnie o wskazanej godzinie. Osoby spóźnione mają możliwość
dołączenia do grupy w momencie wskazanym przez Instruktora.

