Zásady pro členy Kynologického klubu Židenice
(Vztahují se i pro psovody navštěvující výcvikové kurzy)
 Včasný příchod
V 9:30 (popř. v 11:15) začíná výcvik. Pes by měl být na cvičišti s předstihem, aby měl možnost se pozdravit
s ostatními, prohlédnout (očuchat) cvičiště. Opozdilci narušují výcvik ostatním
 Omluvy z výcviku
Vždy nejpozději do pátku do 18 hod na FB, webové stránky nebo telefonicky někomu z výcvikářů.
V akutních případech (v den výcviku) telefonicky přímo výcvikáři. Při neomluvení se kurzová hodina
propadá bez náhrady. Řádný člen při 3 neomluvených výcvicích odpracuje v rámci brigád 5 hodin navíc.
 Návštěvníci kurzů jsou povinni si svých předplacených 10 lekcí vyčerpat v průběhu 6 měsíců od první
lekce, jinak lekce propadají. Výjimkou jsou závažné důvody po domluvě s výcvikáři.
 Háravé feny
Mohou se zúčastnit výcviku po předchozí domluvě s výcvikářem (vedoucím dne uvedeným na FB)
 Psy před výcvikem nekrmíme – vynecháme poslední krmení před výcvikem, např. pokud krmíme 2x
denně, vynecháme ranní krmení
 Psi budou před výcvikem řádně vyvenčení, temperamentní jedinci také mírně „vybiti“
 Při výcviku – psovod vždy dbá pokynů výcvikáře a vždy je vykoná. Nedodržení této zásady může mít za
následek zranění vás, nebo vašeho či jiného psa. Jde o bezpečnost!
- Během výcviku je zakázáno kouření
- Vždy se soustředíme především na psa a výcvikáře
- Dbáme na správné provedení cviků
- Veškeré cviky a nácvik provádíme na základě pokynů výcvikáře. Výcvikář ví, co a proč vám říká
a pro docílení ovladatelného psa je důležitý metodický nácvik, který předpokládá přesný sled
činností a především vaši snahu
- Psy netrestáme bitím, kopáním či hrubým zacházením. Pokud nevíte, jak zabránit psovi
v nežádoucím chování či ho potrestat, zeptejte se výcvikáře
- Pokud váš pes vykoná potřebu, ukliďte po něm. Použít můžete lopatu a exkrement hodit do
svahu, nebo použijte sáček, který ale vyhodíte do pytlů na odpadky. Neponechávejte použité
sáčky nikde volně po cvičišti.
- Psovi dáváme povel pouze v případě, kdy s určitostí víme, že nás vnímá. Vše ostatní má za
následek neposlušnost. A to přece nechceme 
 S sebou pokaždé
- koš pro starší psy, ale i štěňata na něj postupně zvykáme
- obojek, vodítko (pevné, nenavíjecí, nejlépe s několika oky pro úpravu délky)
- hračku (aport)
- pamlsky, vodu pro psa (ti co jezdí autem)
- pevnou obuv a oblečení, které se může zašpinit
- na obrany a stopy postroj
- nepřípustné jsou elektrické a ostnaté obojky
- dobrou náladu – náš pes od nás přebírá stres a projeví se to na jeho soustředěnosti
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