Prihláška do KK JLDog
Čakateľ za člena
PSOVOD:
Meno a priezvisko psovoda: ...................................................................................
Dátum narodenia: ...................................................................................................
Bydlisko: .................................................................................................................
Telefónne číslo: ...................................................e-mail: .......................................
PES:
Meno psa: ...............................................................................................................
Plemeno: .................................................................................................................
Dátum narodenia psa: .............................................................................................

Každý čakateľ za člena má povinnosť:
-

vypísať prihlášku čakateľa za člena KK JLDog a uhradiť členský
príspevok odsúhlasený členskou schôdzou
brať na vedomie a dodržiavať všetky uznesenia z členských schôdzí
absolvovať viac ako 90% brigád
absolvovať viac ako 70% spoločných tréningov
zúčastňovať sa všetkých členských schôdzí a dodržiavať stanovy
a vnútorné predpisy KK JLDog

Bol/a som oboznámený/á so stanovami, uzneseniami a vnútornými predpismi
KK JLDog a svojím podpisom vyjadrujem súhlas so všetkými bodmi ako aj so
spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov pre KK JLDog.

.................................................

dátum

......................................................

podpis psovoda

VNÚTORNÉ A PREVÁDZKOVÉ PREDPISY
TRÉNINGOVÉHO A VÝCVIKOVÉHO PRIESTORU
KK JLDog

 Tréningový a výcvikový priestor KK JLDog slúži výlučne na tréningy
a výcvik psov, nie na venčenie.
 Do tréningového a výcvikového priestoru KK JLDog je prísny zákaz
vstupu s hárajúcimi sukami.
 Do tréningového a výcvikového priestoru KK JLDog je prísny zákaz
vstupu nečlenov klubu so psami, avšak bez psov je vstup povolený.
 Každý člen ako aj kurzista má povinnosť udržiavať tréningový
a výcvikový priestor ako aj majetok KK JLDog v čo najlepšom stave
a chrániť ho.
 Každý člen ako aj kurzista má povinnosť udržiavať v areáli poriadok a
vždy si po svojom psovi poriadiť.
 Každý člen ako aj kurzista je za svojho psa, jeho pohyb a jeho konanie
zodpovedný v plnej miere.
 Člen ako aj kurzista je povinný pri vstupe do areálu a odchode z areálu
tento riadne uzatvoriť tak, aby nedošlo k voľnému pohybu psov mimo
areálu.
 Pri odchode z cvičiska je potrebné priestor riadne uzamknúť a
zabezpečiť proti vniknutiu cudzích osôb.
 Úmyselné poškodzovanie tréningového a výcvikového priestoru a jeho
zariadenia je považované za vážne porušenie vnútorných a
prevádzkovych predpisov a prevádzkovateľ je oprávnený okamžite
vykázať poškodzovateľa z tréningového a výcvikového priestoru.

......................................................
podpis psovoda

VNÚTORNÉ PREDPISY KK JLDog
Vnútorné predpisy udávajú pre členov KK JLDog podmienky a pravidlá, ktoré
musia všetci členovia dodržiavať. Pri viacnásobnom porušení predpisov KK
bude člen vylúčený.
 Každá fyzicky prítomná osoba v trénigovom a výcvikovom priestore KK
je povinná riadiť sa týmito vnútornými ako aj prevádzkovými predpismi
KK JLDog.
 Každý člen KK je povinný psovi zabezpečiť veterinárnu starostlivosť
podľa zákona.
 Člen je povinný oboznámiť sa s právami a povinnosťami člena klubu a so
Stanovami klubu, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke klubu.
 Prihláseniena čakateľa za nového člena:
Čakateľom za člena KK sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí
so Stanovami a vnútornými predpismi KK JLDog, po vyplnení prihlášky
a zaplatení členského príspevku na daný kalendárny rok. Čakateľská
doba je 6 mesiacov. U členov mladších ako 18 rokov je nutné priložiť
k prihláške písomný súhlas zákonného zástupcu.
 Členský príspevok na ďalší kalendárny rok sa uhrádza do 31.1.
 Od psovodov sa očakáva aktívna účasť na akciách klubu(semináre,
skúšky, preteky), brigádach a schôdzach organizovaných KK.
 Každý člen má povinnosť dôkladne a zodpovedne zvážiť prítomnosť
maloletých detí v tréningovom a výcvikovom priestore KK.
 Na výcvik sa prichádza minimálne 15 minút skôr.
 Počas konania športových akcií sa v tréningovom a výcvikovom priestore
nesmú pohybovať iné osoby okrem psovodov, výcvikárov, figurantov,
pomocníkov a rozhodcu.

 Psovod je zodpovedný za správanie sa svojho psa, t.j. aj za škody
spôsobené psom, ako aj zranenie iného psa či osoby. Vzniknuté škody
hradí na vlastné náklady.
 Je zakázané hrubo sa vyjadrovať a osočovať iného člena v tréningovom a
výcvikovom priestore KK.

..............................................
podpis psovoda

