
               
-------------------------------------------- 
         Pieczęć   Biura 
 
 
Nazwisko, imię właściciela psa ……………………………    Kod imprezy ……………….. 
 
DANE PSA 
 
1. IMIĘ                        ……………………………………………………………………….. 
 
2. RASA                      ……………………………………………………………………….. 
 
3. WIEK                      ………………………………………………………………………..   
 
4. PRZEBYTE            ………………………………………………………………………... 
    CHOROBY,            ……………………………………………………………………….. 
    OPERACJE             ………………………………………………………………………... 
                                    ………………………………………………………………………… 
                                    ………………………………………………………………………… 
                                    ………………………………………………………………………… 
 
5. ODBYTE                 ……………………………………………………………………….. 
    SZKOLENIA          ………………………………………………………………………… 
                                    ………………………………………………………………………… 
                                    ………………………………………………………………………… 
                                    ………………………………………………………………………… 
                                    ………………………………………………………………………… 
                                    ………………………………………………………………………… 
 
6. CHARAKTER       …………………………………………………………………………. 
    PSA                        …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
                                   …………………………………………………………………………. 
 
 
 
                       
 
 
 
                                                                                        ……………………………… 
                                                                                                    data, PODPIS               
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WARUNKI UCZESTNICTWA PSA W OBOZIE 
 
1. Psy wyjątkowo agresywne, chore, w trakcie leczenia lub w okresie rekonwalescencji, suki 
w okresie cieczki oraz psy nad którymi ich właściciele nie są wstanie zapanować psychicznie 
i fizycznie np. utrzymać ich na smyczy oraz rasy psów uznane za niebezpieczne nie mogą 
jechać na imprezę.  
2. Opiekunowie uczestnika zobowiązują się do zabrania psa z obozu na własny koszt jeśli ten 
będzie wykazywał na imprezie zachowania agresywne, zagrażające bezpieczeństwu innych 
dzieci i psów, bądź też zachoruje on w trakcie trwania imprezy. Pies zostanie zabrany z obozu 
w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji od organizatora imprezy lub jego 
przedstawiciela. Jeśli nie zostanie on odebrany na czas, organizator może oddać go do psiego 
hotelu, a koszty jego pobytu i przewozu do hotelu pokrywają jego właściciele.  
3. Opiekunowie uczestnika zobowiązują się do zabrania suczki na własny koszt jeśli ta w 
trakcie trwania imprezy dostanie cieczkę. Suczka zostanie zabrana z obozu w ciągu 24 godzin 
od otrzymania informacji od organizatora imprezy lub jego przedstawiciela. Jeśli nie zostanie 
ona odebrana na czas, organizator może oddać ją do hotelu psiego, a koszty jej pobytu i 
przewozu do hotelu pokrywają właściciele.  
4. Uczestnik w trakcie trwania imprezy będzie głównie poświęcać czas swojemu psu. 
5. Uczestnik nie będzie korzystał z toru przeszkód bez nadzoru instruktora lub jego zgody. 
6. Pies na ośrodku i po za nim będzie chodził tylko na smyczy. 
7. Pies będzie spuszczany ze smyczy tylko na terenie ogrodzonym i wyznaczonym do tego 
celu. 
8. Uczestnik nie może podchodzić do obcego psa bez obecności i zgody jego właściciela. 
9. W kontaktach z psami należy zachować ostrożność: 
- nie podchodzić do psa który śpi lub je 
- nie wybudzać psa ze snu 
- nie drażnić psa 
- nie przeszkadzać psu podczas odpoczynku 
- nie wykonywać gwałtownych gestów wobec psa 
10. W kontaktach mojego psa z innymi psami zachowam należytą ostrożność: 
- nie będę doprowadzać swojego psa do innego psa kiedy on je lub śpi 
- nie będę bawić się zabawką mojego psa z innym psem 
- nie będę doprowadzał do sytuacji, kiedy dwa psy bawią się jedną zabawką 
- nie będę podchodził z moim psem do innego psa, jeśli wiem że psy te się nie lubią  
11. Uczestnik pokrywa ewentualne koszty weterynaryjne, jeśli jego pies pogryzie innego psa. 
Koszty za leczenie zostaną zwrócone w ciągu 7 dni od przedstawienia faktur na wskazane 
konto. 
12. Każdy uczestnik ma obowiązek sprzątać po swoim psie. 
13. Uczestnik musi zabrać ze sobą na obóz torebki na psie odchody. 
14. Uczestnik i pies muszą stosować się do regulaminów obowiązujących w danym miejscu. 
 
 
                                                                                  ………………………………………… 
                                                                                          data,   PODPIS OPIEKUNA 
                                                                                   
                                                                                  ………………………………………… 
                                                                                          data,   PODPIS UCZESTNIKA 
 


