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Provozní řád Školy psích sportů Pet center 

 

     Jsme velice potěšeni, ţe jste si k výcviku svého psího kamaráda vybrali právě naši 

výcvikovou školu. Naši instruktoři jsou připraveni seznámit vás se základním 

výcvikem, základy jednotlivých psích sportů i vás dovést k úspěšnému absolvování 

zkoušek či jiných závodů soutěţí.  

     Neţ začnete své výcvikové hodiny navštěvovat, věnujte prosím pozornost 

následujícímu Desateru:  

  

     V areálu Pet Center Extra prosím nevenčete své psy. Jiţ při výstupu z auta 

připněte své psy na vodítko a pokud ho chcete vyvenčit, máte k dispozici označenou 

plochu pro venčení. Exkrementy po svých psech jste povinni odstranit z plochy a 

uklidit do vyhrazeného odpadkového koše. 

 

 

     Zamezte prosím značkování na parkovišti, v prodejně, ve výcvikovém prostoru a 

v areálu Pet Center Extra  (budova, ploty,….) 

 

 

     Do prostoru prodejny mají vaši psi vstup povolen pouze na krátkém vodítku a 

vţdy pod vaším dohledem. 

 

 

     Pokud půjdete do prodejny s pamlsky nebo jiným zboţím, oznamte tuto 

skutečnost na pokladně. Pracovník vám zboţí označí a pak nebudete povaţování za 

„zloděje“. 
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     Výcvikový prostor se speciální podlahovou krytinou je určen pouze k aktivitám 

pod vedením instruktorů. Zamezte prosím jakémukoliv poškozování (hrabání, 

okusování dlaţdic).  

     Před vstupem na výcvikovou plochu se prosím VŢDY přezujte do ČISTÉ SÁLOVÉ 

OBUVI  (ne kopaček). Za dodrţování tohoto bodu velice děkujeme, váţíme si toho, ţe 

takto přispějete k udrţení čistého prostředí pro všechny . 

 

     Prostor pro výcvik má samostatný vstup z travnaté části pozemku Pet Center 

Extra. Průchod mezi výcvikovým prostorem a prodejnou je přísně zakázán. 

 

 

     Délka výcvikové hodiny, 60 minut,  je orientační. Prodlouţení či zkrácení výcviku 

je zcela v kompetenci jednotlivých instruktorů. Dbejte prosím pokynů instruktorů ŠPS 

(červené oblečení) a zaměstnanců Pet Center (oranţové oblečení). 

 

 

     Na první výcvikovou hodinu přineste prosím očkovací průkaz nebo pas psa 

zařazeného do výcviku. Pokud s sebou přivedete více psů, přineste jim očkovací 

průkaz také. Instruktor zkontroluje platnost povinného očkování. Bez tohoto očkování 

není absolvování kurzů ve Škole psích sportů Pet Center moţné. 

 

 

     Do výcvikového prostoru v hale prosím vstupujte aţ na začátku své hodiny se psy 

vţdy na vodítku. Volné pobíhání psů v hale bez svolení a vědomí instruktora není 

dovoleno. Na travnaté ploše, pokud je výcvik veden v hale, je volné pobíhání psů pod 

dohledem dovoleno. Dbejte prosím, aby i po takovém volném pobíhání zůstala plocha 

čistá.  
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     Psovod plně zodpovídá za všechny škody způsobené v areálu Pet Center Extra. 

Pet Center nenese odpovědnost za zranění či úhyn psa. . Kaţdý účastník kurzu je 

povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti 

týrání. 

 

Dodrţování tohoto Desatera je povinné  

pro všechny účastníky kurzů i jejich doprovod. 

     Jistě chápete, ţe se jedná o základní pravidla slušného a ohleduplného 

chování.Jejich opakované porušení můţe být důvodem k vyloučení účastníka z kurzu 

bez náhrady. 

     Věříme, ţe k tomuto opatření nikdy nebudeme muset přistoupit  a návštěva kurzů 

v Pet Center bude plná příjemných záţitků pro vás, vašeho psího kamaráda i vašeho 

instruktora. 

 

  

 

Na spolupráci s vámi se těší instruktoři Školy psích sportů 

a zaměstnanci Pet Center Extra 

 

 

 


