
ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOBRY TROP

1. MIEJSCE, CZĘSTOTLIWOŚĆ I ZAKRES SZKOLENIA - zajęcia prowadzone są w siedzibie szkoły (ul. Wrzosowa 4,

Męcikał Dąbrówka), w domu psa lub miejscach uzgodnionych z uczestnikami szkoleń. Koszt dojazdu do domu

psa to 1,50 zł / 1 km, liczony w jedną stronę wg cennika na stronie www.dobrytrop.pl. Zakres szkolenia

dobierany jest indywidualnie do potrzeb uczestników. Zajęcia odbywają się w odstępach 2-tygodniowych (lub

częściej w razie potrzeby), pojedyncze zajęcia trwają około 1 -1,5 godz.

2. SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC SZKOLENIA - w trakcie zajęć uczestnicy

dostają materiały, wskazówki oraz narzędzia do pracy z psami, które powinni przepracować samodzielnie.

Jedną z najważniejszych rzeczy w pracy z psami, która wpływa na skuteczność szkolenia i zmiany zachowania

psa jest stopień zaangażowania uczestników w trening, przygotowanie i regularność treningu. Sam udział w

zajęciach nie gwarantuje rozwiązania problemów z zachowaniem psa oraz nie wyeliminuje problemów

behawioralnych (np.: lękliwość, agresja, problemy separacyjne).

3. ZOBOWIĄZANIA:

a. instruktor szkolenia psów zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w określonym terminie,

przeprowadzenia instruktażu i przesyłania podsumowań zajęć

b. uczestnicy zajęć zobowiązują się odpowiednio przygotowywać do każdych zajęć, angażować się w

trening, potwierdzać daty spotkań i zgłaszać nieobecności. Zajęcia odwołane przez uczestnika mogą

zostać odrobione w ramach ważności karnetu, o ile zostały odwołane minimum jeden dzień przed

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

odrobienia.

4. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI są zgodne z cennikiem na stronie www.dobrytrop.pl. Płatności możliwe

są gotówką lub na konto (Dobry Trop, 09 1160 2202 0000 0003 4233 8959):

a. pojedyncze zajęcia - 150 zł (płatność na zajęciach)

b. karnet 5 zajęć - 600 zł, ważność karnetu to 3 miesiące, liczone od drugich zajęć

c. karnet 10 zajęć - 1000 zł, ważność karnetu to 6 miesięcy, liczone od drugich zajęć

d. płatność za karnety jest wymagana najpóźniej w dniu drugich zajęć (kwota nie podlega zwrotowi w

razie rezygnacji z zajęć w trakcie trwania szkolenia).

5. ZDROWIE PSA - psy powinny posiadać komplet szczepień przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz

być pozbawione pasożytów (weryfikacja szczepień wpisem w książeczce zdrowia psa). Jakiekolwiek

dolegliwości psa muszą być zgłoszone przed zajęciami. Suki w cieczce oraz psy/suki bezpośrednio po zabiegach

chirurgicznych są wykluczane z zajęć na czas rekonwalescencji.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODY - w razie braku informacji, uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na

rejestrację fotorelacji z zajęć dla celów szkoleniowych i promocyjnych szkoły DOBRY TROP Anna Żmich, oraz na

przetwarzanie danych osobowych przez DOBRY TROP Anna Żmich zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych i Polityką Prywatności Administratora danych na stronie www.dobrytrop.pl. Uczestnicy zobowiązani

są zapoznać się z regulaminem i zgłosić ewentualne uwagi przed pierwszym spotkaniem - jeśli tych uwag nie

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

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

Data…………………………...….. Czytelny podpis uczestnika zajęć ………………………....…...……….
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