 nadaljuje
 akontacija _______
PRIJAVA NOVEGA ČLANA - VPIS V TEČAJ
KINOLOŠKO DRUŠTVO NOVA GORICA
LASTNIK PSA
Ime in Priimek :
Naslov:
Kraj:
Poštna št.:
GSM:
Telefon.:
E-mail:
VODNIK PSA
Ime in Priimek :
Naslov:
Kraj:
Poštna št.:
GSM:
Telefon.:
E-mail:
PODATKI O PSU
Klicno ime:
Spol:

M:

Ž:

Datum rojstva:
Št. mikročipa:
Rodovniško ime:
Pasma:
Št. rodovnika:
Tetovirna št.:
Št. del. knjižice :
Ne puščaj praznih polj, izpolni vse rubrike! Kjer podatkov ni, polje prečrtaj!

Prijavljam se na tečaj:
mala šola
(psi 3-7 mesecev)

šola za najstnike
(psi 6-8 mesecev)

osnovno šolanje A
(psi nad 9mesecev)

osnovno šolanje B-Bh
(psi nad 9mesecev)

Rally Obedience
(pogoj B-Bh)

Termin:

Tu vpišeš željeni dan in uro treninga, če imaš težave zaradi urnika v službi, sicer pusti prazno!
Obr./VL/011
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Za tekoče leto _______ že imam

, nimam

plačano članarino.

Šolnino bom poravnal-a v roku 14 dni od vpisa.

Splošni pogoji
1. Pri vstopu na vadišče mora biti vsak pes pripet na povodec.
2. Popadljivi psi morajo imeti nagobčnik.
3. Medtem, ko tečajniki ali člani društva vadijo, jih obiskovalci in njihovi psi ne smejo motiti.
4. Vsak tečajnik ali obiskovalec društva je dolžan spoštovati druge tečajnike in obiskovalce.
5. Spore na vadišču rešuje inštruktor ali vodja šolanja.
6. Tečajnik ali obiskovalec, ki pripelje s sabo otroke je odgovoren za njih in njihova dejanja.
7. Vodja tečaja ali inštruktor sme odreči gostoljubje na vadišču osebi, ki se obnaša neprimerno.
8. Prepovedano je grobo ravnanje s psi.
9. Prihod na vadišče z bolnim psom ni dovoljen.
10. Prihod na vadišče z gonečo psico ni dovoljen. Izjema je opravljanje izpita.
11. Lastnik psa je dolžan poskrbeti za čistočo na vadišču (pasji iztrebki,embalaža,plastenke...)
12. Šolanje poteka v vsakem vremenu.
13. Šolska ura traja največ 45 do 60 minut za skupino tečajnikov.
14. Izostanek od tečaja je potrebno napovedati vnaprej.
15. Inštruktor lahko odpove udeležbo v nadaljnjem šolanju tečajniku, ki štirikrat zaporedoma
neopravičeno izostane. Društvo tečajniku ni dolžno vrniti vplačanega denarja za tečaj.
16. Društvo v tečajniku ni dolžno vrniti vplačanega denarja za tečaj, če se le ta odloči zaključiti
tečaj predčasno
17. Inštruktor ima pravico zavrniti udeležbo tečajnika na izpitu po lastni presoji v primeru
prepogostih izostankov na treningih ali ocene, da pes ne dosega minimalnih kriterijev za
opravljanje izpita.
18. Za vso škodo, ki jo naredi pes zaradi opustitve nadzora nad njim je odgovoren njegov

lastnik oz. vodnik.

Pristopna izjava in dovoljenje za vodenje osebnih podatkov
Spodaj podpisani-a
- Sem seznanjen-a in soglašam s splošnimi pogoji, pravili in načinom dela v tečajih KD Nova Gorica.
- Za morebitno škodo, ki bi jo med tečajem povzročil moj pes prevzamem vso odgovornost.
- Dovoljujem uporabo podatkov za potrebe KD Nova Gorica in Kinološke zveze Slovenije.
- Dovoljujem uporabo in objavo medijskega gradiva za potrebe KD Nova Gorica.
- Jamčim za resničnost podatkov.
- Mladoletne osebe morajo priložiti podpisano soglasje staršev ali skrbnika!
Datum:______________________

Podpis________________________
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