Pravidla výcvikových kurzů Agility Kroměříž, o.s.
Článek 1
Upřesnění pojmů
1. Kurzista – psovod, který se spolu s konkrétním psem přihlásil do kurzů pořádaných
občanským sdružením Agility Kroměříž, o.s. (dále jen sdružení) a zaplatil kurzovné. Do
zaplacení kurzovného je psovod pouze žadatelem o zařazení do kurzu agility.
2. Výcvikář – člen sdružení, který provádí výcvik kurzistů.
3. Kurzy – výcvikové kurzy agility a základní poslušnosti, které probíhají pod vedením
výcvikáře ve výcvikových prostorách používaných sdružením.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Článek 2
Výcvikové kurzy
Sdružení pořádá dle svých možností kurzy pro začátečníky a kurzy pro pokročilé.
Termíny zahájení kurzů stanoví výbor sdružení.
Kurzy pro začátečníky i kurzy pro pokročilé trvají každý tři měsíce, výcvik probíhá
nejméně jednou týdně tak, aby celkový počet výcvikových hodin činil 2 hodiny týdně.
Součástí kurzů je výcvik základní poslušnosti.
Podmínkou pro zařazení kurzisty do kurzů pro pokročilé je absolvování kurzu pro
začátečníky a doporučení výcvikáře, který výcvik začátečníků vedl, aby kurzista postoupil
do kurzu pro pokročilé.
Pokud kurzista se psem, se kterým se do kurzů hlásí, již absolvoval základní kurz agility u
jiného subjektu než u sdružení, může hlavní výcvikář rozhodnout o tom, že kurzista bude
zařazen přímo do kurzu pro pokročilé bez absolvování začátečnického kurzu.
Rozdělení kurzistů do výcvikových skupin a stanovení jejich výcvikářů provede hlavní
výcvikář.
Kurzy pro začátečníky i kurzy pro pokročilé můžou kurzisté absolvovat opakovaně.
Maximální počet kurzistů, kteří budou přijímáni do otvíraných kurzů, stanoví pro každý
běh kurzů výbor sdružení.
Sdružení je oprávněno odmítnout přijetí žadatele o absolvování kurzu a to bez uvedení
důvodu.

Článek 3
Kurzovné
1. Kurzovné pro 1. kurz absolvovaný u sdružení je 1.600,- Kč, pro každý další kurz je
kurzovné 1.200,- Kč. Členská schůze sdružení může rozhodnout o změně výše
kurzovného.
2. Bez zaplacení kurzovného nebude žadatel do kurzu přijat.
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Článek 4
Práva povinnosti kurzistů
Kurzista má právo zúčastnit se výcviku dle časového rozvrhu stanoveného na začátku
kurzu a případně upraveného výcvikářem. V případě nepřízně počasí se kurzy přesunou na
náhradní termín určený výcvikářem.
Kurzista má povinnost dodržovat stanovenou výcvikovou hodinu, nesmí narušovat výcvik
pozdními příchody a předčasnými odchody.
Kurzista je povinen při podání přihlášky předložit očkovací průkaz psa, bez platného
povinného očkování nebude pes k výcviku přijat.
Kurzista je povinen zúčastnit se výcviku základní poslušnosti a ovladatelnosti psa.

5. Kurzista je povinen chovat se ke svému psu slušně a dodržovat při výcviku zákon na
ochranu zvířat.
6. Kurzista je povinen zdržet se jednání, které by mohlo způsobit sdružení škodu či
poškození dobrého jména sdružení.
7. Kurzista odpovídá za škody, které způsobí ve výcvikovém prostoru on, nebo jeho pes a je
povinen tyto škody uhradit..
8. Kurzista je povinen dodržovat při výcviku pokyny výcvikáře.
9. Kurzista je povinen při výcviku dodržovat základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví,
pokud je jeho pes agresivní či kousavý, může výcvik absolvovat pouze s náhubkem.
10. Kurzista může být z výukové hodiny výcvikářem vykázán pro agresivitu jeho psa nebo
z důvodu, že kurzista odmítá respektovat pokyny výcvikáře.
11. Kurzista je povinen ve výcvikovém prostoru a jeho okolí uklízet předepsaným způsobem
výkaly po svém psu.
12. Kurzista má právo sdělovat své připomínky, návrhy či stížnosti výcvikáři nebo výboru
sdružení.
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Článek 5.
Práva a povinnosti výcvikářů
Průběh kurzů a jejich personální zabezpečení organizuje hlavní výcvikář tak, aby na každé
výcvikové hodině kurzistů byli přítomni dva výcvikáři, z nichž minimálně jeden bude
plnoletý.
Výcvikáři vypracují pro každý běh kurzů plány výcviku tak, aby se kurzisté v průběhu
začátečnických kurzů seznámili s technikou absolvování jednotlivých typů překážek
používaných v agility a v průběhu pokračovacích kurzů tyto znalosti prohloubili a osvojili
si základy techniky vedení psa na jednotlivých sekvencích. Výcvik pak vedou v souladu
s vypracovanými plány a vedou evidenci odučených hodin. Vypracovaný plán
odevzdávají před zahájením kurzů hlavnímu výcvikáři a po ukončení kurzů odevzdávají
výboru sdružení přehled odučených výcvikových hodin.
Výcvikář je povinen zařazovat do výcvikových hodin pravidelně výcvik poslušnosti a
základní ovladatelnosti psa.
Výcvikář je povinen chodit na kurzy s dostatečným předstihem tak, aby byl ve
výcvikovém prostoru dříve než kurzisté a je povinen odcházet z výcvikového prostoru
poslední.
Výcvikář je povinen chránit používané překážky před poškozením a zajistit jejich úklid po
skončení výcviku.
Výcvikář je povinen organizovat výcvik tak, aby předcházel vzniku škod na majetku a na
zdraví lidí a zvířat .
Výcvikář je oprávněn vykázat z výukové hodiny kurzistu, jehož pes svou agresivitou
narušuje výuku, nebo ohrožuje ostatní psy a lidi, případně kurzistu, který odmítá
respektovat pokyny výcvikáře.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválena členskou schůzí sdružení dne 26.1.2010.
Výše kurzovného byla uúpravena členskou schůzí ze dne 23.1.2012.
V Kroměříži 23.1.2012

