
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA KURSU 
 

 

1) Organizatorem kursu jest: Dogs Friends – Karol Przybyłka, NIP: 8513035597 

Smardzewska 13, Poznań 60-161 

2) Opiekun przychodzący na pierwsze zajęcia zobowiązany jest na jego prośbę do 

przedstawienia książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami, 

odrobaczeniami. 

3) Pies na zajęcia wprowadzany jest na smyczy, smycz nie może być automatyczna, 

obroża nie może być zaciskowa, nie może także być wprowadzany na kolczatce. 

Opiekunowie psów agresywnych mają obowiązek poinformować instruktora o 

zachowaniach swojego psa. 

4) Psy są puszczane tylko i wyłącznie za pozwoleniem instruktora na wyznaczonym 

terenie oraz w wyznaczonym czasie. 

5) Opiekun jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie w trakcie trwania zajęć i na 

terenie gdzie są one odbywane. 

6) Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada Opiekun ( odpowiedzialność 

cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia ). 

7) Psy agresywne, z zaburzeniami socjalizacyjnymi, behawioralnymi, reaktywne, na 

zajęcia grupowe przyjmowane są po wcześniejszej konsultacji 

8) Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania o swojej nie obecności min. 

24h przed szkoleniem. 

9) Opuszczenie trzech zajęć bez wcześniejszego poinformowania, uprawnia instruktora do 

skreślenia z listy uczestników szkolenia, bez prawa zwrotu opłaty za kurs. 

10) Chore psy opuszczają zajęcia bez konsekwencji na czas rekonwalescencji ( o ile 

informacja została wcześniej przekazana instruktorowi szkolenia, a choroba psa jest 

udokumentowana przez lekarza weterynarii ) 

11) Przyjęcie psa z powrotem na zajęcia po rekonwalescencji, musi być poparte stanem 

zdrowia przez weterynarza za wykazaniem zaświadczenia. 

12) W momencie startu kursu i udziału w wykładach lub zajęciach praktycznych nie 

przysługuje zwrot pieniędzy za udział w kursie 

13) Uczestnik, który zrezygnuje z kursu wcześniej wpłacając jedną z dwóch rat za 

szkolenie, zobowiązany jest uregulować całą kwotę za kurs, czyli 800 zł, słownie: 

osiemset złotych 

14) W trakcie kursu nie wolno psa: szarpać, szarpać na smyczy, używać sprzętu 

sprawiającego psu ból, bić czy krzyczeć. 

15) Należy pamiętać, że to przewodnik jest trenerem swojego psa. Od ilości i jakości 

wspólnych ćwiczeń zależy poziom wyszkolenia psa i jego posłuszeństwo. 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się z regulaminem i go akceptuje 

 

 

 

………………………………………………………………………… 
Data i podpis Opiekuna psa  

    
 

 

 


