Zasady uczestnictwa w kursach organizowanych przez DOGadajcie się
I. Zdrowie psa.
a. Pies uczestniczący w zajęciach musi być bezwzględnie zdrowy, pozbawiony wszelkich infekcji
wirusowych. Jakiekolwiek objawy takie jak: biegunka, wymioty, nagła ospałość lub nagłe
i niespodziewane pobudzenie psa eliminuje jego uczestnictwo w zajęciach.
b. Pies powinien posiadać komplet szczepień: przeciwko wściekliźnie (nie dotyczy uczestników
kursu Szczeniaczkowo) i tzw. chorobom odzwierzęcym oraz być zabezpieczonym preparatem
przeciwko pasożytom. Fakt ten należy udokumentować wpisem w książeczce zdrowia psa.
c.

Suki mające cieczkę mogą mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach, jednak obowiązkiem
kursanta jest zgłosić ten fakt przynajmniej dzień wcześniej. Wtedy możliwość uczestniczenia w
zajęciach ustalana jest indywidualnie.

d. Psy i suki bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych takich jak np. kastracja są wykluczane
z zajęć na czas rekonwalescencji po zabiegu.
II. Postępowanie wobec psa.
a. Pies przed zajęciami powinien być wypoczęty i zmotywowany do pracy. Przed zajęciami nie
należy psa forsować nadmiernymi ćwiczeniami i spacerami.
b. W trakcie zajęć pies powinien zawsze być przy właścicielu na zapiętej smyczy. Niedopuszczalne
jest puszczanie psów luzem na terenie, gdzie prowadzone są zajęcia, chyba, że prowadzący
wyrazi na to zgodę lub będzie to elementem zajęć szkoleniowych.
c.

Przed zajęciami należy utrzymywać bezpieczny dystans między psami. Psy nie powinny
rozpoczynać zajęć rozemocjonowane wcześniejszymi wzajemnymi interakcjami.

d. W trakcie zajęć należy dbać o bezpieczny dystans między psami, niedopuszczalne jest w tym
czasie celowe zachęcanie psów do wspólnej zabawy.
e. Niedopuszczalne jest uczestnictwo w zajęciach psa, który będzie miał jakąkolwiek obrożę
zaciskową.
f.

Pies powinien być wyposażony w zwykłą obrożę ze stałą i blokowaną regulacją długości lub w
szelki.

g. W trakcie zajęć niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania awersyjne wobec psa, szarpanie
smyczą, krzyki, bicie psa i karanie w jakikolwiek sposób. Wszelka agresja wobec psa w trybie
natychmiastowym bez zwrotu kosztów eliminuje uczestnika z zajęć.
III. Zasady pracy w trakcie zajęć szkoleniowych.
a. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązują
przekazywanych przez prowadzącego spotkanie.
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b. W kursie uczestniczyć mogą wszystkie osoby mieszkające z psem, jednak jedna osoba powinna
być wyznaczona jako odpowiedzialna za proces szkolenia psa i być obecna na wszystkich
zajęciach.
c.

Uczestnictwo w zajęciach dzieci jest dozwolone, jednak powinny one znajdować się zawsze pod
kontrolą opiekuna i przebywać blisko niego. Niedozwolone jest podchodzenie dzieci do psów
pozostałych uczestników.

d. Uczestnicy kursu zobowiązują się do sprzątania odchodów po swoich psach.
e. Jeżeli kursant chce filmować lub nagrywać dźwięk podczas zajęć, zobowiązany jest do uzyskania
zgody od prowadzącego zajęcia
f.

Uczestnik jest świadomy tego, że udział w kursie grupowym nie jest gwarantem rozwiązania
wszystkich problemów z zachowaniem psa oraz tego, że nie wyeliminuje on problemów
behawioralnych takich jak lękliwość, agresja wobec ludzi/ zwierząt, problemy separacyjne,
problemy z zachowaniem czystości itp.

g. Uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia dwóch spotkań, na których był nieobecny. Termin
proponowany jest przez trenera prowadzącego. Odrobienie zajęć jest możliwe pod warunkiem
poinformowania o nieobecności nie później niż 1 dzień przed zajęciami i musi odbyć się w ciągu
miesiąca od daty zakończenia kursu, w którym uczestnik bierze udział.
h. Kwota za kurs nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu.

