
Kynokultura - regulamin szkolenia psów 

 

Przebieg szkolenia 

1. Podczas szkolenia psy muszą być na smyczy, nie witać się i nie bawić ze sobą, chyba że trener 

powie inaczej. 

2. Uczestnicy nie karmią, nie wołają i nie dotykają psów innych uczestników, chyba że na wyraźne 

polecenie trenera. 

3. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim psie.  

4. Pies biorący udział w kursie musi być zdrowy oraz posiadać aktualne szczepienia wpisane do 

książeczki zdrowia, którą należy przedstawić trenerowi do wglądu na jego prośbę. 

5. Właściciel zobowiązany jest do poinformowania trenera o alergii pokarmowej psa, jego 

chorobach oraz problemach behawioralnych przed podjęciem szkolenia. 

6. Szkolenie jest przeznaczone dla osób dorosłych. Dzieci powyżej 13 roku życia mogą brać udział 

w zajęciach pod warunkiem nadzoru osoby dorosłej, która sprawuje nad nimi opiekę. 

O uczestnictwie dziecka w zajęciach należy poinformować prowadzącego przed rozpoczęciem 

kursu. 

7. Ze względów bezpieczeństwa dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą brać udziału w zajęciach 

nawet jako osoby towarzyszące. Niezastosowanie się do tego punktu regulaminu może 

poskutkować wyproszeniem kursanta z danych zajęć. 

8. Uczestnik odpowiada za szkody spowodowane przez osoby towarzyszące biorące udział 

w szkoleniu. 

9. W trakcie szkolenia nie należy używać kolczatek, dławików, obroży elektrycznych ani stosować 

przemocy (szarpania, krzyku, bicia) wobec psa. Wszelkie tego typu działania upoważniają 

trenera do wyproszenia uczestnika z zajęć, a stosowane nagminnie powodują skreślenie z listy 

uczestników kursu bez zwrotu kosztów.  

10. Uczestnik szkolenia musi sprawować nad psem kontrolę i odpowiada za wszelkie szkody 

wyrządzone przez psa, zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się 

nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od 

tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (...)”).  

11. Właściciel zapewnia psu wodę do picia, smakołyki oraz wskazane przez trenera akcesoria 

potrzebne do szkolenia. 

12. Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z poleceniami trenera oraz 

do indywidualnej pracy z psem poza zajęciami. W przeciwnym razie trener nie może 

zagwarantować efektywności szkolenia. 

13. Zajęcia mają charakter edukacyjny. Trener zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by 

przeprowadzić szkolenia zgodnie z jego najlepszą wiedzą.  

Sprawy organizacyjne 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny zajęć oraz zobowiązuje się 

poinformować o tym uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zajęć z przyczyn losowych 

niezależnych od niego i zobowiązuje się poinformować o tym uczestników niezwłocznie. 

Odwołane zajęcia nie przypadają, lecz odbywają się w innym terminie wyznaczonym przez 

organizatora. 



16. Aby kurs się rozpoczął, wymagane jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników. 

W przeciwnym razie kurs może się nie odbyć, o czym chętni będą poinformowani 

z tygodniowym wyprzedzeniem. O przydziale do poszczególnych grup szkoleniowych decyduje 

kolejność zgłoszeń, chyba że trener uzna za właściwą segregację grup ze względu na inne 

czynniki (wiek, wielkość psów, problemy behawioralne itd.). 

17. Uczestnik jest zobowiązany poinformować o swojej nieobecności na szkoleniu co najmniej 

24 godziny przed zajęciami. W takim przypadku możliwe jest jednorazowe odrobienie 

nieobecności podczas zajęć wyrównawczych w terminie wyznaczonym przez trenera. 

Niepoinformowanie o swojej nieobecności skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć. 

18. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas zajęć oraz 

publikację filmów i zdjęć w celach promocyjnych na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych organizatora. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na powyższe, musi przesłać 

drogą e-mailową pisemną deklarację najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia szkolenia. 

19. Filmowanie lub nagrywanie dźwięku podczas zajęć jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody 

od prowadzącego zajęcia. Uczestnik może robić zdjęcia swojemu psu, jednak jeżeli na 

zdjęciach pojawią się inne osoby (prowadzący bądź inni kursanci), uczestnik zobowiązany jest 

do zapytania o zgodę na utrwalenie ich wizerunku. 

Płatności  

20. Udział w kursie mogą wziąć osoby, które zgłosiły się mailowo, telefonicznie, poprzez media 

społecznościowe bądź osobiście oraz wpłaciły zadatek w wysokości podanej w mailu 

informacyjnym przed pierwszymi zajęciami. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zapisaniem 

się na kurs. Sama deklaracja ustna/pisemna nie stanowi zapisania się na kurs. 

21. Pozostała część opłaty za szkolenie powinna być wpłacona po pierwszych zajęciach. 

22. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów w przypadku nieobecności na zajęciach bądź 

przerwania kursu wynikłego z jego winy.  

23. W przypadku zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika (choroba psa lub opiekuna) istnieje 

możliwość zwrotu kosztów po odliczeniu kosztu zajęć, w których kursant uczestniczył, bądź 

kontynuacji kursu z kolejną grupą w innym terminie. 

Pozostałe postanowienia 

24. Wzięcie udziału w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

25. Nagminne łamanie zapisów regulaminu i niestosowanie się do poleceń trenera może 

poskutkować żądaniem opuszczenia przez uczestnika z psem terenu szkolenia oraz 

wykreśleniem z listy uczestników bez zwrotu kosztów. 

26. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora 

na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach 

marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz komunikacji. Uczestnik ma prawo dostępu 

do swoich danych osobowych, wglądu w dane, poprawiania ich oraz do wniesienia żądania 

zaprzestania ich wykorzystywania zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. 

 

 


