PROVOZNÍ ŘÁD
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Brno-Královo Pole, pobočný spolek
Kostelní Zmola, 612 00 Brno – Královo Pole, Evidenční číslo klubu:10201, IČO: 62160877

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti – chovatelství a sportovnímu
výcviku ve smyslu stanov MSKS.
Na cvičiště KYNOLOGICKÉHO KLUBU MSKS č.10201 BRNO – KRÁLOVO POLE, (dále jen klub) mají se psy
přístup pouze členové organizace, hostující členové a účastníci zkoušek a závodů v době jejich pořádání.
Osoby, které jsou na cvičišti jako hosté některého člena, musí být hostitelem poučeny o řádu cvičiště. Za
chování hostů, jimi způsobené škody a jejich úrazy, odpovídá člen, jehož jsou hosty.
Zájemci o členství v klubu mají povinnost se ihned po příchodu ohlásit u výcvikáře. Další jejich setrvání na
cvičišti je možné pouze po seznámení s provozním řádem a výslovným souhlasem výcvikáře.
Vstup na cvičiště je dovolen jen se zdravým psem, který nejeví známky nemoci, má platné očkování proti
vzteklině. Háravé feny mají na cvičiště přístup pouze po dohodě s výcvikářem.
Je zakázáno přivazovat psy k oplocení areálu, k překážkám, k lavičkám a ke stromům, nebo nechávat psy
nezajištěné a bez dozoru.
Po celou dobu od vstupu na cvičiště platí zákaz volného pobíhání psů, pokud není výcvikářem stanoveno
dočasně jinak. V tom případě je pobíhání psů po cvičišti možné pouze pod dozorem majitele s tím, že psi
musí být opatřeni náhubkem.
Psovodi jsou povinni dodržovat cvičební dobu, hlavně její začátek. Řídit se pokyny vedoucího výcviku a
nenarušovat průběh výcviku.
Nácvik obrany provádí kvalifikovaní figuranti a jejich práce je prováděna za úplatu dohodou. Podmínkou
účasti na tréninku obrany je fyzické zvládnutí psa psovodem, a to z důvodu bezpečnosti.
Tréninky obrany se organizují individuálně, mimo dobu určenou pro výcvik poslušnosti a ostatních
kynologických aktivit nebo po jejím ukončení.
Za veškeré škody způsobené psem na cvičišti odpovídá jeho majitel (držitel) a to i během nácviku obrany.
Při výcviku se majitel (držitel) psa ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně
netrestá.
Pokud dojde k náhodnému vyvenčení psa v prostoru cvičiště, je majitel (držitel) psa povinen exkrementy
ihned uklidit.
Děti (do 12 let) se mohou na cvičišti pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
Pokud na cvičišti dojde k porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění,
bude tato skutečnost vedením klubu neprodleně oznámena orgánům činným v této oblasti.
Parkování vozidel je možné na pozemní komunikaci před vjezdem na cvičiště. Vjezd vozidel do prostoru
cvičiště je možný pouze v odůvodněných případech po předchozím svolení vedení klubu.
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