Základní kynologická organizace 430 – Klatovy 2

Areál je určen k provozování činnosti kynologické organizace (výcvik psů, pořádání
kynologických akcí a pod.).
Prostory tohoto zařízení mohou používat všichni členové, kteří jsou organizováni
v místní ZKO Klatovy 2, členové ostatních kynologických organizací je mohou užívat pouze
se svolením výboru ZKO ( hosté, kynologické akce, kurzy výcviku).
Všichni uživatelé cvičiště, zejména psovodi, jsou povinni udržovat pořádek v rozsahu
celého areálu a chránit majetek organizace, dodržovat bezpečnostní, hygienická, požární a
zooveterinární opatření.
Za škody, které vzniknou nedodržením těchto opatření je zodpovědný ten, kdo tyto
škody způsobil nebo zavinil. Za zranění a škody způsobené psem odpovídá jeho majitel
nebo psovod. !!

Bezpečnostní opatření:
▪
▪
▪

psi musí být opatřeni pevným řetízkovým obojkem a vodítkem, agresivní jedinci
bezpečnostním náhubkem.
při organizovaném výcviku jsou psovodi povinni dbát pokynů výcvikářů, instruktorů a
figurantů
organizovaný výcvik nesmí být narušován volným pobíháním psů, psi musí být vždy pod
dozorem psovoda, na vodítku nebo bezpečně uvázáni na vyhrazených místech, v
odkládacích boxech.

Ochrana majetku:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

členové organizace, zejména psovodi a výcvikáři, jsou povinni řádně opatrovat a ošetřovat
prostředky z majetku organizace, používané k výcviku psů či pro jiné účely
výcvikové pomůcky budou používány pouze ve výcvikové dny za přítomnosti výcvikářů
klíče od klubovny vlastní pouze členi výboru
klíče od areálu budou přidělovány členům pouze se souhlasem výboru
člen výboru, který odemyká klubovnu, je za tyto prostory odpovědný
po ukončení výcviku psů musí být uklizeny a uzamčeny veškeré výcvikové pomůcky a
používané nářadí, pokud byly upravovány překážky k nácviku psů je nutné tyto uvést do
původního stavu
při odchodu z areálu je povinností přesvědčit se zda jsou zajištěny pomůcky, nářadí a
budovy ( vše musí být uzamčeno, okna zavřená a pod.) Kontrolu provede vždy ten, který
odchází poslední.

Hygienická a zooveterinární opatření:
▪
▪
▪

vodění psů do prostoru klubovny a tribuny je zakázáno
místa znečištěná psem musí být okamžitě uklizena a nečistoty odneseny na vyhrazená
místa, úklid provede majitel psa – psovod
psi musí být pravidelně 1 x za rok očkováni proti vzteklině, psince a parvovirose. Toto
zaznamená chovatelský referent do sešitu očkování na cvičišti

▪
▪
▪

do prostoru cvičiště nesmí být voděni psi nemocní, podezřelí z nemoci, neočkovaní - tito
jedinci jsou vyloučení z výcviku
případy pokousání psem (zranění osob i psů) v souvislosti s organizovaným výcvikem je
potřeba nahlásit vedoucímu výcviku, nebo vedoucímu jiné akce a učinit tak nezbytná
opatření ( ošetření)
háravé feny se nesmí výcviku zúčastňovat týden před zkouškami

Požární ochrana:
▪
▪
▪
▪
▪

povinností všech členů je předcházet vzniku požáru v areálu cvičiště
při zacházení s otevřeným ohněm je nutné učinit taková opatření, aby nedošlo k jeho
náhlému rozšíření v budovách či na cvičišti
spalování předmětů na prostranství cvičiště(trávy, dřeva a pod.) musí být prováděno pod
přímým dohledem , při odchodu musí být oheň uhašen!
V letních suchých měsících je zacházení s otevřeným ohněm v prostorách cvičiště
zakázáno
Rovněž je zakázáno zacházet s otevřeným ohněm v prostorách, kde jsou uskladněny
hořlavé hmoty

Organizace výcviku:
Výcvik se provádí na základě předem stanoveného programu, který vyplývá z plánu
činnosti organizace, požadavků psovodů, úrovně vycvičenosti psů a potřeby účasti na
kynologických akcích. Výcvik psů na kynologickém cvičišti lze provádět organizovaně, nebo
individuálně, nebo formou kurzu výcviku
Organizovaný výcvik
Výcvik je prováděn vždy ve stanovených dnech a jeho zajištěním je pověřen výcvikový
referent se skupinou instruktorů a figurantů. Psovodi jsou povinni řídit se jejich pokyny.

Individuální výcvik
Při individuálním výcviku psů je psovod povinen plně dodržovat řád cvičiště a veškerá
opatření, které z tohoto řádu vyplývají.
Kurzy výcviku
Kurzy výcviku probíhají na cvičišti vždy pod vedením výcvikáře, který je odpovědný za
dodržování řádu cvičiště. Účastníci kurzu jsou povinni řídit se jeho pokyny
Minimální věk účastníka kurzu výcviku, je 12 let u mladších, je nutný doprovod dospělé
osoby nejlépe rodiče.
Členům a účastníkům kurzů se doporučuje uzavřít pojistku z důvodů případných škod
způsobených psem.
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