Tisk : 4.3.2014

Poplatky členů KK Zašová
Poplatky na určitý rok je nutno zaplatit vždy v prosinci
předešlého roku !!!
-

Záloha na brigádnické hodiny se v případě odpracování v daném roce převede automaticky jako
záloha do dalšího roku. K evidenci odpracovaných brigádnických hodin bude vyvěšena na
nástěnce v klubovně tabulka, zapisovat bude JEN hospodář !.
Brigádnické hodiny se počítají : PROSINEC – LISTOPAD !!!
V případě ukončení členství nebude možné uplatňovat jakýkoli nárok na vrácení peněz.
Hostující člen v KK Zašová bude platit stejně mimo známky ČKS.
Nově přijatý člen platí známku pokud se stane členem během ledna až června, členský
příspěvek do klubu platí vždy, zálohu na brigádnické hodiny platí na tolik hodin, kolik zbývá
měsíců do konce roku.
Vyjímka : Člen, který se dlouhodobě nezůčastňuje výcviku se svým psem zaplatí pouze 180 Kč
za členskou známku ČKS, při znovuobnovení členství zaplatí členský poplatek do klubu + zálohu
na brigádnické hodiny po odečtu odpracovných hodin z posledního roku, kdy ještě platil celý
poplatek. Člen předloží písemnou žádost, poté toto schválí výbor.
Tyto výjimky se udělují pouze v době placení členských známek na následující rok, tj. prosinec !

Běžný člen KK platí :
do fondu ČKS ( známka )
členský příspěvek do klubu
záloha za brigádnické hodiny

150,- Kč
500,- Kč
300,- Kč

(nový člen - do června)
(nový člen - vždy)

(6 hodin po 50,-Kč)
(nový člen podle měsíců)

CELKEM :

950,- Kč

Studující mládež:
do fondu ČKS ( známka )
členský příspěvek do klubu
záloha za brigádnické hodiny

150,- Kč
300,- Kč
150,- Kč

(nový člen - do června)
(nový člen - vždy)

(6 hodin po 25,-Kč)
(nový člen podle měsíců)

CELKEM :

600,- Kč

do fondu ČKS ( známka )
členský příspěvek do klubu
CELKEM :

150,- Kč
150,- Kč
300,- Kč

Důchodci :
(nový člen - do června)
(nový člen - vždy)

Mládež do 16 let : platí pouze poplatek do fondu ČKS ( známka ): 150,- Kč !
Platba za účast na výcviku (nečlen) : poslušnost- 70,- Kč, obrana- 30,- Kč

Finanční náhrady pro členy KK Zašová
- Při účasti člena na klubových závodech nebo výstavách a při umístění na 1. až 3.
místě ( Ne na akcích pořádaných KK Zašová) má nárok na úhradu startovného
ve výši 50%. Nutno doložit !

- Při úspěšném složení zkoušky z výkonu má nárok na úhradu startovného ve výši
100%.
- Náhrady se poskytují do výše max. 1000,- Kč na jednoho člena za jeden rok.

Klubový řád
·

Práva členů:
Každý člen Kynologického klubu Zašová po zaplacení členských příspěvků má právo :
o Zúčastnit se zkoušek a závodů
o Při účasti člena na klubových závodech (ne domácích) a zkouškách z výkonu má právo na

úhradu startovného. Nutno doložit ! (Příloha pro rok !) ( neplatí pro hostujícího )
o Používat ve výcvikových hodinách k výcviku svého psa pomůcek, jež jsou majetkem klubu
o Podílet se na vedení klubu. ( neplatí pro hostujícího )
o Volit členy výboru na členských schůzích a také být případně zvolen. ( neplatí pro

hostujícího )

·

Povinnosti členů:
o V určeném termínu zaplatit členské příspěvky a neodpracované brigádnické hodiny

(Příloha pro rok !)

o Odpracovat stanovený počet brigádnických hodin. Počet hodin bude vždy schválen

členskou schůzí na celý kalendářní rok.

o Docházet na výcvik každou neděli ve stanovenou dobu.
o Dodržovat pokyny členů výboru.
o Docházet na členské schůze. ( neplatí pro hostujícího )
o Pomáhat dle svých možností a schopností při organizaci akcí pořádaných KK Zašová.
o Mít očkovaného psa ( vzteklina, psinka a parvoviroza ) a předkládat platné očkování.
o Venčit psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstranit.
o Získávat a prohlubovat si odborné teoretické i praktické znalosti z chovu a výcviku psa.
o Pokud se člen KK pohybuje se svým psem na veřejnosti nebo v terénu, musí se chovat

tak, aby nezavdával podnět ke stížnostem ze strany občanů, členů myslivecké společnosti
nebo majitelů pozemků a nezvyšoval tak averzi vůči psům služebních a pracovních
plemen.

·

Všeobecné:
o Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod.
o Je zakázáno nekontrolované pobíhání psů po cvičišti, vstup psů do klubovny a zákaz

uvazování psů k zábradlí, překážkám a lavičkám.
o Psi se mohou uvazovat pouze na uvazišti pod kopcem.
o Vždy je zakázáno kouřit v klubovně.
o Zákaz vstupu podnapilým osobám na cvičiště v době výcviku.
o Zákaz požívání alkoholu během výcviku.
o Zákaz vstupu dětí do 8 let bez doprovodu rodičů.
o Zákaz vstupu s nemocným psem.
o Udržovat pořádek a čistotu v klubovně, na cvičišti a jeho okolí, uklízet po svém psu.
o Mládež ( do 18-ti let ) musí do 21.00 hod. opustit cvičiště.

Výcvikový řád
·

Práva členů:
o Používat ve výcvikových hodinách výcvikové pomůcky, které jsou majetkem klubu.
o Účastnit se výcvikových akcí ( zkoušky, závody ).

·

Povinnosti členů:
o Docházet na výcvik každou neděli před 9:00 hodinou. ( Případné změny času podle

ročních období budou vyvěšeny na nástěnce v klubovně. )

o Při výcviku dodržovat pokyny výcvikářů.
o Nosit výcvikové pomůcky ( náhubek, hladký stahovací obojek, vodítko, stopovací vodítko,

aport nebo oblíbenou hračku pro nácvik aportování, pamlsky pro psa ).

o Psi starší 6-ti měsíců musí mít náhubek.
o Nedostaví-li se psovod ve stanovený den na výcvik poslušnosti, ztrácí ten den nárok na

výcvik obrany. Pozdní příchod je možno omluvit ve výjimečných případech po předchozí
domluvě s výcvikářem.

o Každý člen se při výcviku ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho

neúměrně netrestá. Stejným způsobem se chová ke psu i mimo cvičiště a na veřejnosti.
·

Všeobecné:
o Nedělní výcvik poslušnosti je zahájen společným nástupem v 9:00 hodin, stopy budou

podle ročních období vypracovány před touto hodinou.
o Konec výcviku určuje výcvikář.
o Psi bez předloženého platného očkování budou vyloučeni z výcviku do předložení

očkovacího průkazu s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviroze. (Stačí
předložit očkovací průkaz určenému výcvikáři vždy 1x za rok po očkování psa.)
o Přítomnost háravé feny na výcviku nahlásí psovod před zahájením výcviku výcvikáři a ten

určí, kdy bude fena cvičit.

Výbor KK doporučuje všem členům organizace:
Sledovat nástěnku v klubovně, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o dění v KK, o
kynologických akcích a o cvičební době !!!

Přihláška do Kynologického klubu Zašová
Jméno:
Bydliště:
Datum narození (psovoda):
Plemeno psa :
Jméno psa a chovné stanice :

Příjmení:
PSČ:
Telefon:

Byl jsem v minulosti členem ČKS ? ANO NE

Požaduji duplikát čl. průkazky ? ANO NE

Podmínky pro členství :

Dodržování výcvikového a klubového řádu, zaplacení členského příspěvku.
Byl jsem seznámen s podmínkami pro přijetí do Kynologického klubu Zašová.
Platím členský příspěvek: 950,-Kč, v Zašové dne:
Podpis:____________________
Za nezletilého podpis zákoného zástupce:________________________________________________________
V souladě se zněním Zákona č. 101/2000 Sb. prohlašuji, že souhlasím s vedením svých os. údajů (jméno, příjmení, bydliště, r.č. a
telefon) v databázi. Souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům vnitrostátních i mezinárodních soutěží a souhlasím se
zveřejňováním svých osobních údajů a sportovních výkonů nebo funkce v médiích.

