
Ř Á D  C V I Č I Š T Ě  Z K O  P Í S E K 
 

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti. 
ZKO Písek nabízí možnost hostování. 
 

Psovod: 
 

 se při výcviku ke svému psu chová ohleduplně, psa netýrá, nepřetěžuje ho, ani ho nadměrně netrestá; 

stejným způsobem se ke psu chová i mimo cvičiště 

 zodpovídá za škody způsobené svým psem (na zdraví osob, psů, majetku ZKO); případné škody uhradí 

 na cvičiště nevstupuje se psem nemocným nebo se psem bez platného očkování, (vzteklina, parvoviróza, 

psinka…); háravé feny mají přístup po dohodě s výcvikářem 

 dodržuje dobu určenou pro výcvik; ve výcvikový den přichází na cvičiště včas (dobu a čas výcviku určuje 

výcvikář) 

 cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku 

škod na cvičišti; zapůjčené cvičební pomůcky vrací na původní místo 

 nenechá svého psa volně bez dozoru pobíhat po cvičišti; venčí psa mimo cvičiště; případné výkaly po 

svém psu uklidí 

 na výcvik nosí vždy řádnou výstroj (obojek, vodítko, náhubek, pomůcky na stopování, obranu, aport, 

pamlsky, …) 

 svého psa odkládá pouze na místa k tomu určená (odkládací kotce, úvazné kolíky); psa nikdy neuvazuje 

k plotu, lavičkám, překážkám, … 

 svému psu umožňuje vstup do klubovny na vodítku a se souhlasem přítomných uvnitř 

 pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO (kulturní a společenské akce, 

ukázky, prezentace ZKO na veřejnosti) 

 člen je povinen odpracovat stanovený počet brigádnických hodin (případně zaplatit neodpracovanou 

část) 

 

Hostující člen: 
 

 na cvičiště dochází v hlavní výcvikový den (neděle) 

 smí využívat veškeré překážky a prostory cvičiště s přihlédnutím k probíhajícímu výcviku 

 svého psa odkládá pouze na místa k tomu určená (kotce pro návštěvy, úvazné kolíky) 

 hostování je za poplatek 

 roční hostování je možno rozdělit na kalendářní pololetí 

 

Na cvičišti není možný volný pohyb dětí bez dozoru (možnost úrazu). V klubovně se nekouří. 

Výbor ZKO doporučuje všem členům organizace sledovat vývěsku a nástěnku v klubovně, kde jsou 

zveřejňovány aktuální informace o činnosti ZKO, kynologických akcích, brigádách, cvičební době... 


