
Regulamin uczestnictwa  
w  treningu 

 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie 

zainteresowany osoby, które wyraziły wolę uczestnictwa w tresurze organizowanej przez 

Pasterski Poznań. 

§ 2 

Organizatorem jest Pasterski Poznań w Parku Dzieje na ul. Chabrowej w Murowanej Goślinie. 

 
 

II. Warunki przyjęcia na treningi 

§ 1 

Kandydat do uczestnictwa w tresurze, zwanych dalej "treningami", zgłasza organizatorowi zajęć, 

zwanym dalej "trenerem" chęć swojego udział w treningach. 

§ 2 

Ocenę psa pod względem treningu i możliwości określa trener. 

§ 3 

W zajęciach udział może wziąć jedynie pies zdrowy, z aktualnymi szczepieniami. Niezbędne jest 

posiadanie ze sobą książeczki zdrowia psa. 

§ 4 

Rodzaj i plan treningów jest indywidualnie dostosowany przez trenera do rasy, umiejętności oraz 

stopnia zaangażowania psa oraz poziomu zaawansowania jego właściciela. 

§ 5 

Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego przedstawiciela lub trenera,  

o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze 

treningów. 

§ 6 

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania opłat za udział w treningach w trybie, terminach  

i      wysokości określonych przez trenera. 

§ 7 

Udział w treningach jest skierowany dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział 

za pisemną zgodą rodziców. 

§ 8 
Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu Pasterskiego Poznania oraz 

regulaminu Parku Dzieje. 

 

 

 

 

 



III. Bezpieczeństwo 

 
§ 1 

Na każdym etapie treningu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za psa, którego jest 

opiekunem w trakcie zajęć i odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa. 

§ 2 

Opiekun psa jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do 

sytuacji niebezpiecznych z udziałem jego psa, a w szczególności do pogryzienia ludzi, owiec  

i  innych psów. W przypadku pogryzienia, opiekun ponosi pełne koszty za leczenie. 

§ 3 

W przypadku stwierdzenia u psa zachowań agresywnych, trening zostaje przerwany, a wpłata  nie 

jest zwracana. 

§ 4 

Z psami po Parku poruszamy się na smyczy. 

§ 5 

Podczas treningu należy stosować się do poleceń trenera. 

§ 6 

W trakcie zajęć psy przebywają na smyczy, zwolnione mogą być tylko na wyraźny sygnał trenera 

prowadzącego trening. 

§ 7 

Każdy uraz psa lub opiekuna psa oraz niepokojące objawy, które pojawiły się w trakcie treningu 

muszą być natychmiastowo zgłoszone prowadzącemu. 

§ 8 

Przed treningiem kursant ma obowiązek zgłosić niedyspozycję psychofizyczną swoją lub psa. 

§ 9 

Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na placu treningowym oraz w Parku, a także 

niestosowanie się do pkt. III § 2 regulaminu, może skutkować bezwzględnym wyproszeniem  

z  zajęć. 

 
IV. Przygotowanie do zajęć 

§ 1 

Uczestnik na zajęcia zabiera ze sobą: smycz lub linkę, obrożę tradycyjną, kaganiec, miskę na 

wodę, woreczki na psie odchody oraz inne akcesoria zalecone przez prowadzącego zajęcia. 

§ 2 

Uczestnik ma obowiązek pomiędzy zajęciami przepracować zagadnienia zadane przez trenera.  

W  razie trudności uczestnicy mają możliwość kontaktu z prowadzącymi trening. 

§ 3 

Uczestnik przyjeżdża z psem wypoczętym i przygotowanym do zajęć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Etyka i higiena pracy z psem 

§ 1 

Niedozwolone jest stosowanie bodźców awersyjnych wobec psów. 

§ 2 

Zauważenie takiego zachowania przez trenera skutkuje jednokrotnym ostrzeżeniem, a przy 
powtórzeniu się sytuacji wyproszeniem z placu treningowego. 

§ 3 

Opiekun zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie. 

 
 

VI. Strój treningowy 

§ 1 

Uczestnik treningów zobowiązany jest do posiadania wygodnego (sportowego) stroju. 

§ 2 

Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się ściągnięcie biżuterii i ozdób na czas treningu. 

 
VII. Organizacja zajęć i zasady obowiązujące podczas treningów 

§ 1 

Zajęcia składają się z sesji treningowych. Rozpoczynają się i kończą punktualnie wg 

harmonogramu. Początek i koniec treningu wyznacza prowadzący. 

§ 2 
Na plac treningowy uczestnik wchodzi i schodzi tylko i wyłącznie za zgodą trenera. Każdorazowo 

zamykając za sobą furtkę. 

§ 3 

Przerwa w treningu ma służyć odpoczynkowi psa i opiekuna. W tym celu udają się oni na 

wcześniej ustalone miejsce. 

§ 4 

W trakcie zapoznania uczestnik ma obowiązek poinformować prowadzących zajęcia o znanej 

sobie historii psa, włączając w to jego przebyte choroby lub problemy behawioralne. 

§ 5 

Obowiązuje zakaz nagrywania treningów. 

§ 6 

Po skończonym treningu należy opuścić Park. Nie ma możliwości spacerowania i zwiedzania 

Parku. Wyjątkiem są dni otwarte Parku, po wykupieniu biletu wstępu w kasie Parku. 

§ 7 

Nieprzybycie na trening nie zwalnia z poniesienia kosztów za zajęcia. 

 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem /-am się i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu 

 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 


