Vnitřní řád ZKO Bělá pod Bezdězem
Práva členů
Práva členů ZKO jsou dána stanovami ČKS a vnitřním řádem ZKO Bělá pod
Bezdězem. Na návrh výboru může ZKO hradit členům náklady na získání
kvalifikace figuranta, výcvikáře, rozhodčího a startovné při účasti na závodech.
Povinnosti členů
Povinnosti členů jsou dány stanovami ČKS a řádem ZKO Bělá pod Bezdězem.
Členové i zájemci o členství se musí při výcviku řídit Provozním řádem cvičiště a
pokyny výcvikářů nebo členů ZKO pověřených vedením výcviku. Člen ZKO
s kvalifikací figuranta spolupracuje s osobou pověřenou vedením výcviku a je dle
svých možností k dispozici na akcích ZKO. Výcvikovou činnost provádějí členové
ZKO dobrovolně. Každý člen je povinen splnit 10 brigádnických hodin za jeden
kalendářní rok. Pokud člen neodpracuje či jinak neodčiní povinné hodiny, bude po
něm požadována finanční refundace ve výši 100Kč za hod. Nesplnění této povinnosti
se považuje za hrubé porušení vnitřního řádu ZKO Bělá pod Bezdězem s možností
vyloučení.
Provozní řád cvičiště
-cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti ve smyslu
stanov ČKS
-na cvičiště je povoleno docházet pouze se zdravým psem, který nejeví známky
nemoci a má platná očkování
-při organizovaném výcviku - je třeba se řídit pokyny osoby, která je pověřena
vedením výcviku
- cvičit s háravými fenami po dohodě s touto osobou
-při výcviku, mimo cvičiště i na veřejnosti se psovod chová ke psu ohleduplně,
nepřetěžuje ho, netýrá, ani ho neúměrně netrestá
-psa venčí mimo prostor cvičiště, případné znečištění výkaly odstraní
-psa odkládá na určené místo ( odkládacího kotce )
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-každý zodpovídá za škody, způsobené svým psem
-výcvik nečlenů klubu je možný po dohodě s výcvikářem
-ostatní výcvikové akce je možné pořádat po schválení výboru ZKO
-prostor cvičiště a jeho zařízení neničí a svým chováním zabraňuje vzniku škod
-podle svých možností a schopností pomáhá při akcích pořádaných ZKO
-nikdo nevyužívá cvičiště ve svůj prospěch na úkor ostatních členů
Členství v ZKO je dobrovolné,
a proto se všichni chovejme k ostatním členům přátelsky.

V Bělé pod Bezdězem 3.1.2015
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