REGULAMIN TRENINGÓW SEKCJI HANDLINGOWEJ ZKWP
O/WROCŁAW
I. Postanowienia ogólne
1.
Treningi odbywają się na terenie Ośrodka Szkolenia Psów (zwanego dalej OSP), ul. Na
Niskich Łąkach 7 we Wrocławiu.
2.
Celem treningów jest poprawa umiejętności handlingu wystawców oraz przyzwyczajenie
psów do atmosfery panującej na wystawach, tak, aby uczestniczenie w nich nie było stresujące,
a psy dobrze prezentowały się przy ocenie.
3.
Wszelkie dokładniejsze informacje niezawarte w regulaminie dostępne są na grupie sekcji
na portalu społecznościowym FaceBook pod nazwą „Handling we Wrocławiu - grupa ZKwP oddz.
Wrocław” (zwanej dalej grupą FB).

II. Organizatorzy i prowadzący
1.
Organizatorem zajęć jest sekcja handlingowa Związku Kynologicznego w Polsce (zwanego
dalej ZKwP) Oddział Wrocław.
2.
Organizator ma za zadanie przygotować teren do zajęć tak, aby jak najwierniej można było
odwzorować schemat oceny psów na wystawie.
3.
Organizator ma prawo weryfikacji uczestników na podstawie listy zapisów, o której mowa
w części V., a także do sprawdzenia uregulowania opłat wynikających z zapisów w części VI.
4.
Prowadzącym określa się osobę, która w dany dzień prowadzi zajęcia. Prowadzącymi mogą
być Organizatorzy, a także osoby zaproszone w postaci sędziów kynologicznych, hodowców,
czy doświadczonych handlerów.
5.
Zarówno Prowadzący jak i Organizator mają prawo do decyzji o wyproszeniu z zajęć
uczestnika, który nie przestrzega swoich obowiązków opisanych w części III, lub których psy
znajdujące się pod ich opieką nie spełniają wymagań z części IV. Decyzja ta jest ostateczna i nie
podlega dyskusji, ale podlega zażaleniu.

III. Uczestnicy
1.

Uczestnikiem zajęć może być każdy członek ZKwP.

2.
Dopuszcza się jednokrotny udział w zajęciach przez osobę nienależącą do ZKwP, ale
warunkiem takiego uczestnictwa jest posiadanie przez psa biorącego udział w treningu minimum
metryki wydanej przez ZKwP.
3.
Dopuszcza się udział w treningu osoby nienależącej do ZKwP w ramach zastępstwa za
stałego Uczestnika treningów w sytuacjach losowych, jednak każdorazowo musi zostać ten fakt
zgłoszony i zaakceptowany przez Organizatora.
4.
Uczestnik obowiązany jest do:
 jednorazowego dostarczenia do Organizatora wypełnionego „Oświadczenia Właściciela Psa” dostępnego w siedzibie Oddziału, a także na grupie FB,







przedstawienia na wezwanie organizatora lub prowadzącego wymaganych dokumentów,
sprzątania nieczystości po psie, nad którym sprawuje opiekę,
kontroli nad psem, nad którym sprawuje opiekę,
naprawy wszelkich szkód wyrządzonych na terenie OSP przez psa, którego ma pod opieką,
kulturalnego zachowania w stosunku do wszystkich innych osób znajdujących się na terenie
OSP.

IV. Psy biorące udział w zajęciach
1.
Psy przez cały czas przebywania na terenie OSP muszą być trzymane na smyczy bądź
ringówce.
2.
Uczestnistwo suk w trakcie czeczki możliwe jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu
z Organizatorem.
3.
Pies biorący udział w treningu musi:
 posiadać metrykę ZKwP, rodowód ZKwP lud rodowód FCI,
 być zdrowy fizycznie w stopniu pozwalającym mu na swobodne ćwiczenia bez narażenia na ból,
 być stabilny psychicznie – nie dopuszcza się zachowań agresywnych tak względem ludzi jak
i innych psów. Dopuszczalne są drobne problemy, które jednak nie rzutują w znacznym stopniu
na komfort innych osób znajdujących się na OSP – decyzję podejmuje tutaj Organizator lub
Prowadzący,
 posiadać aktualne obowiązkowe szczepienia.

V. Harmonogram zajęć i zapisy
1.

Jeden trening (sesja treningowa) trwa 45 minut.

2.

Na każdy trening Uczestnik zapisuje się oddzielnie.

3.
Zapisu można dokonać w siedzibie Oddziału lub poprzez grupę FB i zamieszczone tam
formularze zapisu.
4.
Po zakończeniu zapisów, Organizator tworzy listę zapisów i dokonuje podziału na grupy
oraz informuje Uczestników o przydziale do grup treningowych. Grupy treningowe tworzone są, w
miarę możliwości, poprzez podział psów względem grup FCI, jednak możliwe są inne podziały na
indywidualna prośbę Uczestników.
5.
Harmonogram ustalany jest każdorazowo na minimum miesiąc i dostępny na grupie FB
oraz w siedzibie Oddziału.
6.
W przypadku odwołania zajęć Organizator jest zobowiązany poinformować wszystkie
zapisane osoby o facie oraz przyczynie odwołania treningu.
7.
W przypadku niezapisania się na trening w wyznaczonym czasie, jest możliwość wzięcia
udziału w treningu pod warunkiem wolnych miejsc.
8.
W przypadku chęci odbycia przez Uczestnika treningu z więcej niż jednym psem, Uczestnik
ma prawo zapisu do więcej niż jednej grupy treningowej.

VI. Opłaty
1.

Treningi handlingowe są bezpłatne.

2.
Opłacie podlega wstęp Uczestnika na teren OSP wg cennika dostępnego w Oddziale ZKwP
oraz zamieszczonego na stronie internetowej Oddziału.
3.
Płatności dokonuje się w kasie Oddziału lub poprzez konto bankowe. W kompetencjach
Organizatora nie znajduje się przyjmowanie opłat.
4.

Pierwszy wstęp na teren OSP dla Uczestnika w ramach zajęć handlingowych jest bezpłatny.

5.
Wejście na teren OSP jest płatne czasowo, czyli w karnetach miesięcznych lub
jednorazowej wejściówce. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy Uczestnik bierze udział w jednej,
czy w kilku grupach treningowych w danym dniu, opłata uiszczana jest jednokrotnie.
6.
W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, wykupione karnety ulegają przedłużeniu
o tydzień, a wejściówki jednorazowe są do wykorzystania na następnym treningu, w którym
Uczestnik może brać udział, o ile takie treningi przewiduje harmonogram. W momencie odwołania
ostatniego treningu w harmonogramie, zostanie wyznaczony dodatkowy termin.
VII. Postanowienia końcowe
1.

Organem nadrzędnym do rozwiązywania wszelkich sporów jest Zarząd ZKwP O/Wrocław.

2.
Zarządca OSP ma prawo do usunięcia Uczestników z terenu OSP na równych zasadach co
Organizator i Prowadzący.
3.
Treningi odbywają się na powietrzu, na podłożu trawiastym, bez zadaszenia, oznacza to, że
jednym z powodów odwołania treningu mogą być niesprzyjające warunki atmosferyczne.
4.
Treningi są zajęciami grupowymi. Oznacza, to, że grupa powstaje, jeżeli zapisze się
minimum 4 Uczestników. Jeżeli w danym dniu nie ma chętnych przynajmniej 4 Uczestników, zajęcia
ulegają odwołaniu.

