
Regulamin Warsztatów psów myśliwskich w Manasterzu 

I. Warsztaty psów myśliwskich w dalszej części regulaminu zwane będą imprezą. 

II. Regulamin obowiązuje w trakcie trwania całej imprezy, odbywającej się w miejscowości 

Manasterz, we wszystkich miejscach pobytu i ćwiczeń. 

III. Warunki uczestnictwa w imprezie: 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia wpisowego. Wpłata wpisowego następuje 

jednorazowo i jest niepodzielna. 

2. Pies biorący udział w imprezie musi mieć aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko 

wściekliźnie. 

3. W warsztatach nie mogą uczestniczyć grzejące się suki (będące w okresie cieczki). 

IV. Organizator w ramach wniesionej opłaty za imprezę zapewnia: 

1. Wyżywienie dla uczestnika: gorący posiłek w ciągu dnia, biesiada na rozpoczęcie i 

zakończenie warsztatów. Śniadania i kolacje w pozostałe dni we własnym zakresie 

uczestników. 

2. Przeprowadzenie szkolenia wg planu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany planu imprezy w zależności od warunków pogodowych i nieprzewidzianych sytuacji. 

3. Obecność wykwalifikowanego szkoleniowca. 

 

V. Zasady obowiązujące w trakcie imprezy: 

1. Na terenie ośrodka i terenów, na których odbywają się ćwiczenia obowiązuje zakaz 

spuszczania psów ze smyczy, chyba, że prowadzący zajęcia zadecyduje inaczej. W trakcie 

zabawy z psem w okolicy stawu dozwolone jest spuszczenie psa. Zabawa musi przebiegać w 

sposób niewywołujący konfliktów między psami. 

2. Właściciel ma obowiązek takiego prowadzenia psa, aby nie wywoływał konfliktu z innym 

zwierzęciem. Bez zgody właściciela psa nie wolno głaskać i dokarmiać. 

3. Na terenie ośrodka i miejsc ćwiczeń, obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoich 

zwierzętach. 

4. Uczestnik zapewni psu opiekę i wyżywienie, legowisko, zabezpieczenie od kleszczy (!). 

5. Uczestnik aktywnie uczestniczy w zajęciach zgodnie z planem imprezy. 

6. Uczestnik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo zajęć (kontrola nad psem, praca według 

zaleceń instruktorów, odpowiedni ubiór – do lasu  (buty – zabezpieczające kostkę, najlepiej 

wysokie, ubranie zabezpieczające przed ostrężynami, krzakami), zabezpieczenie od kleszczy, 

komarów itp.) 

7. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybywania na zajęcia, zgodnie z 

harmonogramem zajęć. 

8. Obecność na wszystkich zajęciach jest dobrowolna. W przypadku opuszczenia zajęć z winy 

przewodnika – nie ma możliwości odrobienia zaległego spotkania lub zwrotu kosztów. 

Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania organizatora o rezygnacji z zajęć przed ich 

rozpoczęciem. 

9. Uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia organizatorom przed rozpoczęciem spotkania 

szkoleniowego chorób psa, a także informowania w trakcie szkolenia o wszelkich zmianach 

wskazujących na zły stan zdrowia psa. W razie konieczności konsultacji weterynaryjnej lub 

leczenia właściciel psa pokrywa wszystkie koszty 

VI. Udział osób towarzyszących: 

1. W okresie trwania warsztatów możliwy jest wypoczynek w ośrodku osób towarzyszących, 



jeśli ich pobyt zostanie opłacony i nie będą przeszkadzać Uczestnikowi w udziale w 

zajęciach. 

2. W przypadku, gdy osobą towarzyszącą są osoby niepełnoletnie, w szczególności dzieci 

uczestnik zobowiązany jest zapewnić im opiekę osobiście lub osób trzecich. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa i osoby towarzyszące innym ludziom, psom lub 

w mieniu innych osób, odpowiada właściciel psa. Właściciel psa zobowiązany jest pokryć 

koszt wyrządzonych szkód, w tym dokonane przez zgłoszonego psa lub osoby towarzyszące. 

2. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem  i stosowanie się 

do wszystkich postanowień. 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu Uczestnik może nie zostać dopuszczony lub być 

usunięty z imprezy bez zwrotu wpłaconej opłaty. 

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW Uczestników, ani ubezpieczenia psów 

biorących udział w warsztatach.  

4. Zgłoszenie na wyjazd oznacza akceptację powyższego regulaminu. 

Na terenie ośrodka obowiązuje regulamin Ośrodka Wypoczynkowego 

Zielona Przystań Manasterz 

 
 


