
Zasady prowadzenia zajęć i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez DOBRY TROP

I. Postanowienia ogólne

1. Szkolenie prowadzone jest przez DOBRY TROP Anna Żmich. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Wrzosowej 4 w

Męcikale lub w miejscach wyznaczonych przez prowadzącego, po uzgodnieniu z uczestnikami szkoleń.

2. Szkolenie dobierane jest indywidualnie do potrzeb uczestników. Pojedyncze zajęcia trwają 60 - 90 min.

3. Instruktor szkolenia psów prowadzący zajęcia zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w określonym terminie,

przeprowadzenia instruktażu, przesyłania informacji i podsumowań zajęć do uczestników. Jednocześnie oświadcza, że

posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia.

4. Instruktor szkolenia psów zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn organizacyjnych - ma przy tym obowiązek

powiadomić uczestników o odwołaniu zajęć i ustalić nowy możliwy termin ich odbycia. Zajęcia odwołane przez instruktora

można odrobić w ustalonym terminie, pomijając ważność pakietu zajęć.

5. Uczestnicy szkoleń zobowiązują się przygotowywać do zajęć oraz zgłaszać nieobecności. Zajęcia odwołane przez uczestnika

mogą zostać odrobione w ramach ważności pakietu zajęć, o ile zostały odwołane przynajmniej na dzień przed spotkaniem.

Zajęcia odwołane w dniu spotkania zostaną odpisane z karnetu i nie ma możliwości ich odrobienia.

6. Zasady dokonywania płatności ustalane są zgodnie z cennikiem na stronie www.dobrytrop.pl. Opłata za zajęcia jest płatna

na konto DOBRY TROP ANNA ŻMICH (nr konta 09 1160 2202 0000 0003 4233 8959) lub gotówką zajęciach. W przypadku

kontynuowania zajęć poprzez pakiety 5  lub 10 zajęć, zasady płatności są następujące:

a. pierwsze i pojedyncze zajęcia, które wliczają się w pakiet zajęć w przypadku kontynuowania nauki - 130 zł

b. pakiet 5 zajęć szkoleniowych - 450 zł, ważność pakietu 2 miesiące (płatność za całość pakietu na drugich zajęciach)

c. pakiet 10 zajęć szkoleniowych - 750 zł, ważność pakietu 5 miesięcy (płatność za całość pakietu na drugich zajęciach)

d. pakiet 4 spotkań z psami - 350 zł, ważność pakietu 2 miesiące (płatność za całość pakietu na drugich zajęciach)

e. kwota uiszczona za pakiety zajęć nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z zajęć w trakcie trwania szkolenia

7. Niniejszy regulamin wysyłany jest do uczestników szkoleń przed pierwszymi zajęciami. Uczestnicy zobowiązani są do

zapoznania się z regulaminem i zgłoszenia ewentualnych uwag na minimum dzień przed pierwszym spotkaniem. W innym

wypadku przyjmuje się, iż uczestnicy zapoznali się z regulaminem, wyrażając na niego zgodę.

8. Administratorem Państwa danych osobowych jest DOBRY TROP Anna Żmich z siedzibą w Męcikale, ul. Wrzosowa 4.

II. Zdrowie psa

1. Psy uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe, pozbawione infekcji wirusowych. Objawy takie jak: wymioty, biegunka,

nagła ospałość lub nagłe pobudzenie psa skutkuje eliminacją psa w zajęciach.

2. Psy powinny posiadać komplet szczepień przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym oraz powinny być pozbawione

pasożytów (weryfikacja szczepień oraz odrobaczenia wpisem w książeczce zdrowia psa). Jakiekolwiek dolegliwości psa

muszą być zgłoszone przed zajęciami (możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, ustalana indywidualnie).

3. Suki w cieczce oraz psy/suki bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych są wykluczane z zajęć na czas rekonwalescencji po

zabiegu (odrobienie zajęć w późniejszym terminie).

III. Przebieg zajęć oraz zasady pracy w trakcie zajęć szkoleniowych

1. Przed zajęciami psy powinny być wypoczęte i zmotywowane do pracy.

2. W zajęciach uczestniczyć mogą wszystkie osoby mieszkające z psem, jednak jedna osoba powinna być wyznaczona jako

odpowiedzialna za proces szkolenia psa i być obecna na wszystkich zajęciach.

3. Jeżeli uczestnicy zajęć chcą filmować lub nagrywać dźwięk podczas zajęć, zobowiązani są do uzyskania zgody od

prowadzącego zajęcia.

4. Uczestnicy szkoleń powinni być świadomi tego, że udział w zajęciach nie jest gwarantem rozwiązania wszystkich problemów

z zachowaniem/wychowaniem psa oraz tego, że może nie wyeliminować problemów behawioralnych takich jak lękliwość,
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agresja wobec ludzi i/lub zwierząt, problemy separacyjne, problemy z zachowaniem czystości itp.

V. Rejestracja materiałów szkoleniowych oraz RODO

Wyrażam zgodę na rejestrację filmową i fotograficzną relacji z zajęć dla celów szkoleniowych i promocyjnych szkoły DOBRY TROP

Anna Żmich, oraz rozpowszechniania tych materiałów w mediach społecznościowych (Facebook) i na strony www.dobrytrop.pl do

celów promocyjnych.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DOBRY TROP Anna Żmich zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych oraz Polityką Prywatności Administratora danych na stronie www.dobrytrop.pl.

TAK NIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu, który w całości akceptuję.

MIejscowość ……………………………...….. Czytelny podpis uczestnika zajęć ………………………....…...……….

Data …......………...………….......………….. Imię psa ………………..................................................................................

Rasa/wielkość Twojego psa.........................................................................

Wiek psa ……………….................................................................................

Imię psa ……………….................................................................................

Oczekiwania w stosunku do psa / do szkolenia: ……………………………………………………………………………………....……..….

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

Największe problemy: ……………………………………………………….…………………………………………………………....……..….

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

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

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