Útulek pro psy při Zoo Hodonín, U Červených domků 3529, Hodonín, tel. 518 340 981

SOUHLAS VENČITELE
Jsem srozuměn/a s tím, že psi, kteří mi budou zapůjčeni z Útulku pro psy při Zoo Hodonín k venčení, jsou
řádně očkováni proti vzteklině a prošli povinnou pětidenní karanténou.
Jsem si vědom/a toho, že budu navštěvovat útulek a venčit psy na vlastní nebezpečí a ponesu za ně plnou
zodpovědnost.
PRAVIDLA VENČENÍ:















Venčitel musí mít psa po celou dobu venčení na vodítku.
Venčitel nesmí psa ničím krmit.
Háravé feny není možné venčit.
Psy je možné venčit až po naočkování, o možnosti venčení rozhoduje personál útulku.
Psa z kotce venčiteli vždy vydává chovatel, stejně tak jej do kotce vrací.
Venčitel během vycházky odpovídá za psa i za škody jím způsobené. Musí respektovat zdravotní
stav zvířete (stáří, dýchavičnost…) a přizpůsobit mu délku a tempo vycházky.
Pokud se zvířeti venku cokoliv stane, je venčitel povinen to nahlásit po návratu chovateli včetně
případných zdravotních komplikací (kulhá, zvrací…) nebo problémového chování (napadá ostatní
psy, cyklisty…).
Venčitel je povinen dodržovat otevírací dobu útulku a psy vracet včas.
Venčitel se musí prokázat průkazem venčitele.
Venčitel je povinen u sebe mít telefon, jehož číslo uvede do přihlášky venčitele.
Venčitel dostane psa vybaveného obojkem a vodítkem, příp. náhubkem. Pokud si jej přepne na své
vybavení, činí tak na vlastní riziko a zodpovídá za případné následky.
Venčení je možné pouze za příhodného počasí. Překážkou pro venčení jsou např. vysoké teploty
nebo silný déšť.
Venčitel je povinen sledovat informační cedulky na útulku a řídit se jimi.

Pokud venčitel nebude tato pravidla dodržovat, bude vyřazen z databáze venčitelů!

Souhlasím s výše uvedenými pravidly a budu je dodržovat

Jméno a adresa:
Mobil:
Datum narození:
Datum a podpis:

Útulek pro psy při Zoo Hodonín, U Červených domků 3529, Hodonín, tel. 518 340 981

SOUHLAS RODIČŮ
(v případě, že je venčiteli méně než 18 let)

Souhlasím, aby můj syn/dcera:
datum narození:
navštěvoval/a útulek pro zvířata při Zoologické zahradě Hodonín, p.o., U Červených domků 3529, Hodonín,
(tel : 518 340 981, 724 369 159) a venčil/a zapůjčené psy.
Jsem srozuměn/a s tím, že psi, kteří budou mému synovi/dceři zapůjčeni k venčení budou řádně očkováni a
prošli povinnou pětidenní karanténou.
Jsem si vědom/a, že můj syn/dcera bude navštěvovat útulek a venčit psy na vlastní nebezpečí.

Datum a podpis rodičů:

Adresa:
Telefon:

Upozorňujeme rodiče, že venčení zvířat z útulku je zcela dobrovolné, od dětí není vybírána žádná finanční
částka, ale není jim poskytována ani žádná finanční odměna.

Děkujeme rodičům, že umožní dětem zpříjemnit pobyt opuštěných a ztracených zvířat v našem útulku.

