KODEKS KD BARJE
1. Prijava
- Vsak tečajnik mora biti član KD Barje ali član pasemskega kluba
- Vsak tečajnik je dolžan izpolniti ustrezno prijavnico za šolanje svojega psa po izbranem
programu.
- Tečajnik oz. lastnik psa odgovarja za resničnost navedenih podatkov v prijavnici v tečaj in
pristopni izjavi.
- Ob izpolnitvi prijavnice je tečajnik dolžan predložiti fotokopije naslednjih dokumentov:
- za rodovniške pse rodovniški list
- ne-rodovniški psi se vodijo v evidenci kot » mešanec«
- potrdilo o cepljenju –ustrezno zdravstveno knjižico z navedeno številko čipa
Psi morajo biti obvezno cepljeni proti steklini,zaželeno pa je tudi cepljenje proti
nalezljivim boleznim (pasja kuga, parvoviroza, hepatitis, leptostiroza, kužni kašelj)
Zakonsko določena meja za cepljenje proti steklini je 3 mesece. Mladiči, ki se
vključijo v malo šolo pa morajo biti obvezno cepljeni proti nalezljivim boleznim.
-

Priporočljiva starostna meja psa za pristop k šolanju:
- mala šola: do 9 mesecev
- osnovni tečaj poslušnosti: nad 9 mesecev
- nadaljevalni tečaj poslušnosti (priprava na izpit B-BH) : nad 12 mesecev
- tečaj agility po 6 mesecu starosti
- tečaj RO: nad 9 mesecev (ali po opravljeni mali šoli)

-

Mladoletni vodnik mora pred vključitvijo v šolanje in/ali izpitom predložiti pisno soglasje
staršev oz. skrbnikov.

• VSTOP NA VADIŠČE JE DOVOLJEN SAMO ČLANOM KD BARJE!

2. Plačilo
-

Plačilo šolnine se izvede po ceniku KD Barje

-

Cenik se potrjuje na rednem letnem občnem zboru in objavijo na klubski spletni strani

-

Vračilo šolnine ni možno ob odpovedi tečajnika, oz. njegovi neudeležbi na tečaju, ali ob
morebitni izključitvi tečajnika iz šolanja, zaradi disciplinske odgovornosti

-

Vračilo denarja je možno v naslednjih primerih:
- vodnik ali pes ni zmožen obiskovati šolanja zaradi nastalih zdravstvenih razlogov
(zdravstveno potrdilo, veterinarsko potrdilo)
- da je pes začasno nezmožen za delo (veterinarsko potrdilo)
- da pes pogine (veterinarsko potrdilo-odjava)
- KD odpove šolanje
- Od vračila denarja se odšteje procent udeležbe tečajnika na šolanju psa.
- Po dogovoru s KD Barje tečajnik lahko plačano šolnino koristi ali prenese v
naslednji termin šolanja, vendar ne več kot za eno leto.

-

Če tečajnik ne poravna celotne vsote šolnine do izpita, oziroma do roka za prijavo k izpitu,
ne more pristopiti k opravljanju izpita.

-

Ob pristopu k izpitu se dodatno plača stroške izpita ( izpit in delovna knjižica).

-

Delovno knjižico se plača le pri prvem opravljanju izpita.

-

Stroške izgubljene delovne knjižice ali popravek podatkov poravna tečajnik.

-

Tečajnik, ki zaporedoma opravlja tečaje in izpite v KD Barje, pridobi popust v višini 20 %
cene tečaja za vsak naslednji opravljen tečaj

3. Pravila šolanja
-

Tečaj se vodi na vadišču KD Barje

-

Urnik tečaja se določi pred pričetkom tečaja

-

Pri šolanju se uporablja ustrezna ovratnica in povodec

-

Pri šolanju ni dovoljena uporaba prisilnih sredstev, ki bi na psu povzročala nelagodje ali celo
bolečino

-

Na izpitu, je v skladu s pravilnikom o opravljanju izpita KZS, obvezna uporaba kovinske
ovratnice, dodatne ovratnice na izpitih niso dovoljene (dodatne usnjene ovratnice,ovratnice
proti mrčesu ipd.)

-

Vodnik se je dolžan držati na vadišču navodil inštruktorja.

-

Vodnik, katerega pes opravi na vadišču veliko potrebo, je dolžan iztrebek takoj pospravit, ne
da bi pri tem motil ostale tečajnike.

-

Psi se v času tečaja ne smejo med seboj igrati ali ogrožati

-

Hranjenje psa pred treningom ni priporočljivo (vsaj tri ure)

-

V času tečaja, je vodnik dolžan omogočiti psu zadostno količino sveže vode

-

Vstop gonečih psic v času šolanja na vadišče ni zaželen, vodnik je dolžan obvestiti
inštruktorja in se z njim posvetovati.

-

Zaradi morebitnih kužnih bolezni so nezaželena dejstva: skupne uporabe posod za pitje,
uporaba skupnih igrač, skupna vožnja z istim vozilom

-

Prihod na tečaj pod vplivom alkohola ali ostalih nedovoljenih substanc je strogo
prepovedan

-

Vodnik je dolžan opozoriti inštruktorja na svoje morebitne zdravstvene težave, zaradi
katerih bi lahko imel težave pri šolanju psa

-

Na vadišču veljata red in disciplina (glej pravila obnašanja na vadišču)

-

Vsako odsotnost je vodnik dolžan opravičiti in sporočiti inštruktorju

-

Vodniki so dolžni svoje članstvo v društvu izkazati s člansko izkaznico

-

Vse pritožbe in ugovore sprejema upravni odbor KD Barje

-

Vsak vstop na vadišče se vpiše v društveno knjigo na vadišču

-

Vodniki, ki ne bodo upoštevali pravil obnašanja, bodo odstranjeni s klubskega vadišča

4. Pravila obnašanja na vadišču
1. Vadišče KD Barje leži v krajinskem parku, zato se vsi člani društva in ostali obiskovalci do
naravne dediščine vedejo odgovorno in korektno.
2. Člani društva in ostali obiskovalci se vedejo strpno in imajo odgovoren odnos do svojih in
tujih psov.
3. Pes se nikoli ne sprehaja po vadišču ali parkirišču brez nadzora.
4. Pred pričetkom treninga peljemo svojega psa na potrebo.
5. Pri delu na vadišču, člani društva in ostali obiskovalci, upoštevajo navodila strokovnega
osebja. S svojo prisotnostjo ne ovirajo poteka različnih organiziranih društvenih aktivnosti.
6. Med premori pes počiva v avtu ali na odmaknjenem, posebej za to namenjenem prostoru.
7. Med premori psu ponudimo vodo.
8. KD Barje ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala na stvareh in za
poškodbe ljudi in psov v (in izven) času organiziranih društvenih aktivnosti, ki potekajo na
društvenem vadišču Odgovornost, izvirajoča iz posesti psa, je v izključni domeni vodnika
psa.
9. Člani društva lahko pri svojem delu s psi uporabljajo društvene rekvizite, vendar se morajo
pri tem vesti v skladu z načeli dobrega gospodarja.
10. Psi, ki jih člani društva pripeljejo na društveno vadišče, morajo biti zaščitno cepljeni proti
nalezljivim boleznim in steklini, kot to določa Zakon o varstvu živali. Na društveno vadišče ni
zaželeno pripeljati gonečih psic, prav tako je prepovedano na vadišče voditi pse, za katere
obstaja utemeljen sum, da so zboleli za nalezljivimi oz. kužnimi boleznimi.
11. Vodnik psa mora imeti, ves čas zadrževanja na društvenem vadišču, psa na vrvici. Spuščanje
psov na vadišču, tako v ograjenem kot v ne ograjenem delu, je v času društvenih aktivnosti
strogo prepovedano (izjema so individualni treningi), ali po navodilu strokovnega osebja
kluba.
12. Vodnik je na vadišču dolžan pobirati iztrebke za svojim psom.
13. Smeti odlagamo v vreče in v koše, ki so namenjeni za to.
14. S podpisom pristopne izjave, člani društva potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili obnašanja
na vadišču KD Barje.

5. Izključitev iz tečaja
Inštruktor lahko predlaga vodnika v disciplinski postopek v naslednjih primerih:
- če ne spoštuje oziroma redno krši zgoraj navedena pravila,
- če ne poravna finančne obveznosti v določenem roku,
- če pes nima ustreznega zdravstvenega potrdila (cepljenja),
- če se neprimerno vede do inštruktorjev in ostalih udeležencev tečaja,
- če nehumano ravna s svojim psom na tečaju,
- če prihaja na tečaj pod vplivom alkohola ali ostalih prepovedanih substanc,
- če ne spoštuje etike športne kinologije in če ravna v nasprotju z Zakonom o zaščiti
živali
Disciplinska komisija odloči o ukrepih zoper vodnika.
Za škodo, ki jo naredi pes na vadišču in ob njem ali v primeru ugriza ( na območju KD Barja) v
času treninga, je odgovoren njegov vodnik, oz. lastnik in je dolžan nastalo škodo v celoti
poravnati, ne glede na okoliščine.

6. Sekcije
-

V okviru društva se lahko ustanovijo interesne sekcije. Sekcija je v svojem delovanju
samostojna, vendar odgovarja UO KD Barje

-

Ustanovitev sekcije na predlog UO KD Barje potrdi občni zbor

-

Člani sekcije so lahko le člani KD Barje

-

Ukinitev sekcije na predlog UO KD Barje potrdi občni zbor

7. Tekmovalci in strokovno osebje kluba
-

Tekmovalci v posameznih panogah, ki zastopajo KD Barje, so upravičeni do koriščenja
družbenega vadišča in opreme ob minimalni letni uporabnini, ki se določi vsako leto na
rednem občnem zboru

-

Tuji tekmovalci lahko trenirajo na društvenem vadišču in opremi vsako prvo sredo v
mesecu, proti plačilu, ki ga določi UO KD Barje vsako leto na rednem občnem zboru.

-

Treningi tujih tekmovalcev morajo biti v naprej dogovorjeni

-

Vsak vstop na vadišče mora biti vpisan v društveno knjigo na vadišču

-

Na vadišču velja načelo lepega obnašanja in etike (motenje ostalih tečajnikov,
pregovarjanje, kričanje in žaljenje je nesprejemljivo)

