REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW STOWARZYSZENIA
TERRANOVA „PSIE WAKACJE - AUGUSTÓW 2018”
1. Regulamin obowiązuje podczas trwania całej imprezy, tj. w terminie od 18-08-2018 r. do

26-08-2018 r. w całym ośrodku we wszystkich miejscach pobytu oraz ćwiczeń.
1. Pies biorący udział w imprezie musi posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu

przeciwko wściekliźnie i być zdrowy.
2. Właściciel/Przewodnik psa jest świadomy stanu zdrowia i możliwości swojego psa i

każdorazowo dopuszcza go do zajęć na własną odpowiedzialność.
3. Właściciel/Przewodnik suki w cieczce przystępuje do ćwiczeń w określonej grupie i

miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Organizator ma prawo zmienić miejsce
zakwaterowania suki w cieczce wraz z przewodnikiem, z zastrzeżeniem, iż warunki
zakwaterowania nie ulegną pogorszeniu a także w skrajnych przypadkach odmówić suce
możliwości ćwiczeń przez czas trwania cieczki.
4. Na terenie ośrodka i terenów, na których odbywają się ćwiczenia obowiązuje całkowity

zakaz spuszczania psów ze smyczy, chyba, że prowadzący zajęcia zdecyduje inaczej.
5. Podczas warsztatów, właściciel/przewodnik ma obowiązek sprawowania nieustannego

nadzoru nad psem i takiego jego prowadzania, aby nie wywoływać konfliktów z innymi
zwierzętami lub ludźmi.
6. Na terenie ośrodka i miejsc ćwiczeń obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoich

zwierzętach.
7. Zalecane jest suszenie psów i takie ich utrzymanie, aby mokre nie leżały w domkach na

podłodze (dotyczy to również psich posłań).
8. Obowiązuje absolutny zakaz przebywania psów na łóżkach Uczestników. Za ubrudzoną

przez psa pościel odpowiada Właściciel/Przewodnik, może się to wiązać z dodatkowymi
opłatami.
9. Przystępując do zajęć konieczne jest posiadania przez psa książeczki pracy psa. W

przypadku nieposiadania takowej istnieje możliwość zakupu jej na miejscu u
Organizatora.
10. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa – innym ludziom, psom lub mieniu innych

osób – odpowiada właściciel/przewodnik psa.
11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego,

jak i osoby, za które zgodnie z prawem odpowiada innym ludziom, psom lub mieniu
innych osób. Organizator uznaje za wskazane posiadanie aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.
12. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Przestrzeganie przepisów przeciw pożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie
wewnątrz i na zewnątrz miejsca zakwaterowania, podczas całego trwania warsztatów
należy do obowiązków Uczestników.
13. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad

ustalonych przez prowadzącego. Istnieje bezwzględny obowiązek podporządkowania się

osobom prowadzącym zajęcia z psami na lądzie oraz w wodzie przez cały czas trwania
zajęć tematycznych.
14. Wszelkie zmiany w planach, ogłoszenia bieżące, jak i plan dnia będą wywieszane w

formie pisemnej w miejscu podanym przez Organizatora w dniu otwarcia.
15. Uczestnicy warsztatów mogą nieodpłatnie korzystać z infrastruktury ośrodka tj.: z boiska

do tenisa, badmintona, koszykówki i piłki plażowej, ze sprzętu pływającego, sprzętu
pływającego (w uzgodnionych godzinach) takiego jak kajaki, rowery wodne.
16. Sklepik Stowarzyszenia Terranova będzie dostępny na prośbę Uczestnika we wszystkich

dniach trwania imprezy w godz. określonych przez Organizatora w dniu rozpoczęcia
warsztatów. Organizator informuje, że płatności w sklepiku mogą być dokonywane
jedynie gotówką.
17. Wszelkie opłaty dokonywane na miejscu przez Uczestników Organizator przyjmuje

jedynie w gotówce.
18. Każdy uczestnik zobowiązuje się do realizacji zadań które mogą zostać mu powierzone

przed i/lub w trakcie trwania warsztatów.
19. Przesłanie Organizatorowi zgłoszenia na wyjazd oznacza bezwarunkową akceptację

niniejszego Regulaminu.

