Vnitřní řád ZKO Chlumec (Český kynologický svaz ZO 157)
I. Poslání a cíl ZKO Chlumec
Posláním a cílem ZKO Chlumec je prostřednictvím ryze dobrovolné zájmové a veřejně prospěšné činnosti
zejména:









podporovat a propagovat kvalitu výcviku agility a ostatních kynologických sportů
rozvíjet vztah a komunikaci mezi psem a psovodem
popularizovat soutěže, výcvik a sdružení na veřejnosti
podporovat členy klubu ve všech aktivitách vhodných pro uplatňování vlastností typických pro
tuto činnost
podporovat v klubu vzájemnou soudružnost a dobré vztahy mezi členy
zprostředkovávat členům klubu informace o výcviku, soutěžích u nás i ve světě
pracovat s mládeží, pořádat a účastnit se sportovních kynologických akcí v souladu s platnými
zákony ČR
ZKO rozhoduje o všech otázkách týkající se její činnosti, pokud stanovami ČKS a rozhodnutím
vyšších orgánů není určeno jinak

II. Možnosti výcviku
a) Výcviku je možno se zúčastnit jako:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Řádný člen ZKO
Výcvikář
Člen čekatel
Kurzista začátečník
Kurzista pokročilý
Ostatní

b) Ceny poplatků za trénink jsou odvozené od typu výcviku a pokročilosti a jsou vždy aktuální na
webových stránkách www.zko157.cz

III. Členství a jeho formy
1) Druhy členství:
a) Řádné členství
- řádným členem se může stát člen čekatel - každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví,
věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti,
pokud jeho vstup do ZKO schválí výbor ZKO a pokud se po dobu minimálně 365 dní
aktivně podílel na činnosti klubu
- zaplatí členský příspěvek
- každý nový člen zaplatí zápisné
- členství ve sdružení je nepřevoditelné na jinou osobu
-

Výcvikář
je řádný člen ZKO Chlumec, který vlastní klíče od cvičiště a je oprávněn organizovat
tréninky.
 Každý
jeho
trénink
musí
být
předem
zapsán
na
stránkách www.zko157.cz/treninky (neboli www.agilitychlumec.banda.cz).
 Odpovídá za uzamčení cvičiště po skončení trénink

b) Čestné členství
-

uděluje se osobnostem, které se zvlášť zasloužili o rozvoj oblasti, která je předmětem
působení klubu, nebo která souhlasí s cíli klubu a podporuje je
čestné členství uděluje výbor klubu
čestný člen není povinen platit členské příspěvky
čestný člen nemá právo hlasovat na členské schůzi

c) Člen čekatel
-

-

je nový zájemce o členství, který absolvoval kurz, podal písemnou přihlášku, kterou
schválil výbor a zaplatil členský příspěvek
má stejná práva a povinnosti jako řádný člen
člen čekatel nemá právo hlasovat na členské schůzi

2) Osoby mladší 18-ti let se mohou stát členy ZKO nebo členy čekateli pouze se souhlasem
zákonného zástupce.
3) Člen čekatel si může požádat o řádné členství po uplynutí minimální doby 365 dnů jeho činnosti
v klubu a to formou písemné žádosti podanou členům výboru nebo prostřednictvím výcvikářů. Do
doby čekání se započítává i doba absolvování kurzu. Řádné členství vzniká odsouhlasením
písemné žádosti člena čekatele členskou schůzí.

4) Zánik členství:
a) členství končí vystoupením, úmrtím, nebo vyloučením člena ze sdružení
b) nezaplacením členského příspěvku
c) výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy a vnitřní řád
sdružení, zanedbává trvale členské povinnosti, porušuje řád agility ČR, Řád na ochranu zvířat
a dále za poškozování dobrého jména klubu a neplnění povinností člena klubu
d) o vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru
- Člen musí být nejméně 15 dní před konáním schůze písemně seznámen s důvody, pro
které je jeho vyloučení navrhováno. Členovi musí být dána možnost se na schůzi hájit.
Nedostaví-li se, je členství považováno za ukončené.
e) vyloučením nebo odstoupením člena z klubu zanikají jeho nároky na veškerý majetek klubu
5) Výši členských příspěvků a výši zápisného schvaluje členská schůze ZKO 157

IV. Práva a povinnosti člena klubu
1) Člen sdružení má právo zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

podílet se na činnosti sdružení
svobodně vyjadřovat svá stanoviska k činnosti,
hlasovat na členské schůzi a volit do orgánů klubu (pokud jsou starší 15-ti let)
být volen do orgánů klubu (pokud je starší 18-ti let)
být pravidelně informován o činnosti sdružení
podávat podněty orgánům sdružení
vystoupit ze sdružení
právo získat klíče od cvičiště (nikoli povinnost, rozhoduje výbor)
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2) Člen sdružení má povinnosti zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

platit členské příspěvky (datum úhrady určuje výbor klubu)
dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,
sledovat webové stránky sdružení na Internetu
aktivně přispívat k činnosti sdružení (brigády, organizované akce, předváděčky a jiné)
hlásit výboru změny bydliště, čísla telefonu a dalších důležitých údajů
odpracovat počet brigádnických hodin stanovených výborem sdružení (pokud budou na
daný rok stanoveny)

-

nesplněné brigádnické hodiny musí člen do konce příslušného roku
nahradit finančně a to za každou neodpracovanou hodinu (výši určí členská
schůze na návrh výboru), nedodržení této povinnosti je závažné porušení řádu
a může vést k ukončení členství

g) pomáhat při organizačním zajištění závodů a vzdělávacích akcí pořádaných sdružením
h) šetřit, udržovat a zvelebovat majetek sdružení
i) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen

V. Povinností každého účastníka výcviku:

























Každý pes musí mít očkovací průkaz s platnými daty vakcinace psa. Na požádání je majitel psa
povinen předložit očkovací průkaz (nebo pas) funkcionářům nebo výcvikářům ke kontrole
Na cvičiště docházet pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování
Vyvenčit psa před vstupem do areálu, v případě znečištění cvičiště výkaly je ihned odstranit.
Do areálu vstupovat se psem na vodítku, agresivní psi pouze s náhubkem.
Před výcvikem psa nekrmit.
Zajistit psa, pokud právě necvičí - klec, kotec, boudička, úvazový kolík apod.
Zákaz uvazovat psy ke cvičebním pomůckám a k plotu
Po dobu výcviku bude na cvičební ploše pouze 1 psovod se psem.
Dbát pokynů výcvikářů.
Na trénink se nahlásit předem prostřednictví stránek www.zko157.cz/treninky (neboli
www.agilitychlumec.banda.cz)
Mít včas zaplaceny členské příspěvky, popř. kurzovné
Na tréninky chodit včas a pomáhat s rozmístěním a uklízením překážek
Při výcviku se ke psu chovat ohleduplně, psa netýrat, ani ho neúměrně trestat.
Cvičiště udržovat v čistotě a pořádku, neničit zařízení ani cvičební pomůcky a svým chováním
zabraňovat vzniku škod na zařízení cvičiště. Vracet cvičební pomůcky po použití na původní místo
Nenechat volně pobíhat psa po cvičišti bez dohledu!
Zodpovídat za škody způsobené svým psem.
Trénink s háravou fenou je možný pouze po předchozím oznámení výcvikáři
Neničit cvičební pomůcky a tyto vrátit na původní místo.
Neuvazovat psa o cvičební pomůcky nebo k plotu
Necvičit na překážkách bez dohledu výcvikáře, pokud máte problém s nějakou překážkou a chcete
ji procvičit, požádejte o svolení k výcviku svého výcvikáře.
Psovod je povinen při výcviku poslouchat pokyny svého výcvikáře, neuposlechnutí pokynů
výcvikáře může vést až k vykázání z tréninku.
Při prohlídce, stavění a sklízení výcvikových pomůcek mít psa zajištěného
Během tréninku se věnovat tomu, co se na parkuru děje!
Pomáhat trenérovi s držením tunelů, zvedání překážek, přidržení cizího psa na startu atd.
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Pravidelně navštěvovat web www.zko157.cz a reagovat na vzkazy a e-maily zasílané od výcvikářů
Při dlouhodobém neplnění členských povinností rozhoduje o sankcích členská schůze

V. Závěrečná ustanovení
Tento vnitřní řád ZKO157 nabývá účinnosti schválením členskou schůzí dne 2.12.2016.
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