PRAVIDLA ZKO
Členství :
Zájemci o členství se přihlašují písemnou formou vyplněním přihlášky ke vstupu do Základní kynologické
organizace.
Členství zaniká nezaplacením řádného členského příspěvku a to nejpozději vždy do 10.1. v příslušném
roce nebo vyloučení, které navrhuje výbor ZKO členské schůzi.
Členské poplatky:
Roční členské příspěvky
950 ,- Kč
Nástup v průběhu roku - alikvotní část *počet měsíců
80 ,- Kč
Instruktor + figurant
150 ,- Kč
( vede pravidelně výcvik celý rok + o prominutí poplatku rozhoduje výbor)
Pasivní členství
300 ,- Kč
Poplatky pro nečleny ZKO:
První ukázková hodina
Psí škola
Agility trénink
Agility trénink pod vedením cizího trenéra
Výcvik na rok

0 ,- Kč
60,-Kč
70 ,- Kč
50 ,- Kč
1200 ,- Kč

Pokud člen přivede pro klub sponzora (řádná smlouva o sponzorství), který věnuje klubu:
3.000 – 5.000,- Kč
- členské příspěvky 300,- Kč
Více než 5.000,- Kč
- členské příspěvky 0,- Kč
Práva a povinnosti člena
člen má právo:
 účastnit se všech výcviků - agility + sportovního výcviku
 účastnit se akcí ZKO
 být pravidelně informován o všech akcích ZKO
 Agility - přístup na klubový intranet – www.agility.tymy.cz
 Agility - v případě zrušení výcviku být včas informován
člen je povinen:



chovat se dle zákona o ochraně zvířat
zaplatit členské příspěvky









předložit na žádost instruktora očkovací průkaz psa ke kontrole
při výcviku se řídit pokyny instruktora
udržovat pořádek na cvičišti
hlídat si svého psa
Agility - chodit včas na výcvik
Agility - na každý trénink se řádně přihlásit a včas odhlásit
Agility - pomáhat s přípravou a úklidem překážek

Práva a povinnosti instruktora,figuranta
Instruktor, figurant je povinen:
 chodit včas a pravidelně na trénink nebo za sebe sehnat náhradu
 po ukončení tréninku provést kontrolu úklidu překážek a uzamčení cvičiště
 Agility - včas vypsat trénink
Instruktor má právo:
 vykázat ze cvičiště člena, který opakovaně neposlechne jeho pokynů, týrá psa apod.
 Agility - vykázat ze cvičiště člena, který opakovaně a bez omluvy chodí pozdě na
výcvik
 Agility - zrušit výcvik v případě, že se odhlásí velký počet členů na trénink,
v případě nevhodného počasí atp.
Výcvik Agility:










Každý člen má možnost přihlásit se na trénink.
Kapacita jednoho tréninku = 6 psů. Nebo dle pokynů výcvikáře.
Přihlašování a odhlašování na trénink se provádí na webové adrese:
www.agility.tymy.cz .
Nejprve nutná registrace, jméno týmu zadat ve tvaru: křestní jméno a jméno psa (např. Vojta +
Bob, Asta)
V případě, že přihlášený člen nemůže na trénink přijít, omluví se do uzávěrky tréninku
zvolením statusu „omlouvám se“, pokud bude již po uzávěrce, kontaktuje výcvikáře SMS
Na každém výcviku je přítomný výcvikář nebo osoba pověřená, která dle pokročilosti členů vede
výcvik.
Před zahájením výcviků připraví členi, dle pokynů instruktora, potřebné překážky. Po jejich
rozmístění a výkladu výcvikáře se začíná samotný výcvik. Po ukončení cvičení všichni společně
překážky uklidí. Poslední ze cvičiště odchází výcvikář, který je zodpovědný za uzamčení areálu.
Při opakovaném pozdním příchodu člena nebo při rušení výcviku, opilosti, týrání psa, špatném
zdravotním stavu psa, může dle vlastního uvážení instruktor člena z výcviku vykázat.
Pokud je potřeba trénink zrušit, např. z důvodu nevhodného počasí nebo jiného důvodu a je po
uzávěrce tréninku - výcvikář kontaktuje přihlášené osoby SMS. Pokud je trénink zrušen před
uzávěrkou,instruktor o tom napíše na intranet.

