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Prihláška 

 

Meno účastníka kurzu/výcviku * (zákonný zástupca)............................................................................. 

................................................................ dátum narodenia:..................................................................... 

Bydlisko................................................................................................................................................... 

Tel. číslo:...........................................................e-mail:........................................................................... 

Plemeno psa ............................................................................................................................................ 

Meno psa a chovateľská stanica............................................................................................................... 

Dátum narodenia psa...................................Číslo čipu.............................................................................. 

Názov kurzu/Meno výcvikára................................................................................................................... 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:  

Týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním poskytnutých 

osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v rozsahu údajov obsiahnutých v tejto prihláške a to na účely potrebné 

k činnosti KK Veľký Biel (napr. vedenie štatistických údajov, registrácia klubu v kynologických 

organizáciách, zasielanie informácií ohľadom výcviku prostredníctvom mailu, posielanie pozvánok 

na akcie organizované občianskym združením, zverejnenie fotografií pre potreby propagácie klubu 

a podobne). 

 

Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním 

žiadosti na emailovú adresu KK Veľký Biel alebo písomnej žiadosti na adresu sídla KK Veľký Biel. 

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. 
 

Účastník kurzu týmto potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami KK Veľký Biel, porozumel im a bude 

sa nimi riadiť.  

 

Dňa........................................ Podpis účastníka (zákonného zástupcu):............................................... 

 

Prihlášku odovzdá výcvikárovi spolu s dokladom o úhrade kurzu/výcviku najneskôr pred 

prvou výcvikovou hodinou. 

 

 

 

 

* nechodiace sa prečiarknuť! 
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Pravidlá 

 

1. Pes môže vstúpiť na územie výcvikového priestoru iba, ak: 

- je riadne očkovaný a čipovaný, čo psovod vie pri prvej návšteve, alebo vždy ak je 

vyzvaný preukázať. 

- je vyvenčený a riadne ustrojený (má pevný obojok a je pripútaný na pevnej vôdzke).  

- je zdravý, nie je zablšený a nejaví príznaky choroby (kašeľ, zvracanie, hnačka a pod.), 

- pokiaľ necvičí je umiestnený v aute, alebo v priestore na to určenom (prepravka, 

koterec a pod.). Je zákaz priväzovať psov o oplotenie, alebo o inventár vo 

výcvikovom alebo priľahlom priestore. 

2. Pes, ktorý nie je ovládateľný sa nesmie zúčastňovať obrán. 

 

3. Psovod: 

- je povinný uhradiť včas poplatok za výcvik na účet klubu, čo pri prvej návšteve 

preukáže svojmu výcvikárovi potvrdením o úhrade, 

 

číslo účtu: 

IBSK87 0200 0000 0024 6448 0291 

do poznámky uveďte: priezvisko psovoda a meno výcvikára (napr. Mrkvička, Maťo), 

variabilný symbol = obdobie za ktoré poplatok uhrádzate, v tvare MMRRRR, alebo 

RRRR. 

Účet je terminovaný,  nepoužívajte okamžitú platbu!!! 

 

- je povinný informovať svojho výcvikára dopredu o neúčasti na výcvikovej 

hodine, inak sa berie, že na výcvikovej hodine bol. Účastník kurzu s určeným 

počtom hodín si v prípade choroby môže nahradiť jednu hodinu, podľa možnosti 

výcvikára. 

- pri neskorom príchode psovoda o jeho zapojení do výcviku rozhoduje výcvikár, 

- je zodpovedný za svojho psa a škody spôsobené ním, 

- je povinný udržiavať čistotu a odstrániť výkaly v priestoroch cvičiska a priľahlých 

priestorov. Fajčiť je povolené len mimo priestoru určeného na výcvik.  

- je povinný riadiť sa výhradne pokynmi výcvikára a členov výboru, 

- nesmie svojho psa zneužívať na psie zápasy, ani túto činnosť podporovať, 

- je povinný dodržiavať harmonogram výcvikových programov, 

- je povinný výcvikové pomôcky klubu včas vrátiť na určené miesto a prípadné škody 

nahradiť. 

 

4. Prekážky sú určené iba na výcvik psov a je zákaz na ne vstupovať, alebo inak 

poškodzovať. 


