REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW DLA PSÓW
•

Wybieg dla psów przeznaczony jest do zabawy z psami bez smyczy.

•

Warunkiem korzystania z wybiegu jest dokonanie oraz opłacenie rezerwacji
przez stronę internetową www.wychowajpupila.pl

•

Na wybiegu mogą znajdować się tylko psy oraz osoby, które zostały zgłoszone
podczas rezerwacji dokonanej oraz opłaconej przez stronę internetową (osoby
zwane w dalszej części również jako “Właściciel” lub “Opiekun”).

•

Czas, w którym właściciel może przebywać ze swoim psem na wybiegu
określony jest w warunkach rezerwacji otrzymanych smsem oraz drogą mailową.
Właściciel/opiekun zobowiązany jest do samodzielnej kontroli czasu, a po jego
upłynięciu zobowiązuje się opuścić plac.

•

Zabrania się wprowadzania na wybieg psów chorych oraz suk w cieczce.

•

Każdy pies przebywający na placu musi posiadać aktualne szczepienie przeciw
wściekliźnie.

•

Psy przebywające na placu muszą być odrobaczone maksymalnie 6 miesięcy
przed wizytą lub muszą posiadać ujemny wynik badania kału na pasożyty nie
starszy niż sprzed 3 miesięcy.

•

Kod do otworzenia kłódki na bramie wysyłany jest do klienta w dniu realizacji
zamówienia smsem, na podany podczas rejestracji numer telefonu.

•

Po upływie opłaconego czasu właściciel zobowiązuje się do zamknięcia bramy
na kłódkę.

•

Wszelkie zabawki, urządzenia oraz pozostałe elementy wyposażenia stanowią
własność spółki Kolektyw Pasji i nie mogą być wynoszone poza teren obiektu.

•

Na terenie wybiegu dla psów obowiązują następujące zasady:

A) psy bez nałożonej smyczy muszą pozostać pod bezpośrednim nadzorem właściciela
lub opiekuna. Psy korzystające z placu nie mogą mieć założonej kolczatki, dławika oraz
innych podobnych akcesoriów, które stwarzają niebezpieczeństwo zaczepienia
się/zaklinowania/zawieszenia psa na przeszkodach.
B) Podczas zajęć zorganizowanych właściciel/opiekun zobowiązany jest stosować się
do poleceń osoby prowadzącej zajęcia

C) Osoba, pod której nadzorem pozostaje pies ma obowiązek po nim posprzątać,
zakopać wykopane przez psa doły oraz pozostawić plac w stanie niepogorszonym.
D) Osoba, pod której nadzorem pozostaje pies jest odpowiedzialna za zachowanie psa
oraz wszelkie wyrządzone przez niego szkody, w tym w szczególności szkody
dotyczące zniszczenia mienia, zranienia lub uszkodzenia ciała psa, innych psów, które
z woli właściciela/opiekuna przebywają na placu w tym samym czasie, szkody
dotyczące uszkodzenia lub zranienia przez psa właściciela/opiekuna lub osób
postronnych, które w danym czasie znajdują się na placu.
E) Korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się na placu musi odbywać się
zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją oraz powinno być dostosowane do możliwości i
kondycji fizycznej psa. Właściciel wprowadzając na teren placu zabaw psa potwierdza,
iż jest on zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z placu
zabaw.
F) Właściciel/opiekun zobowiązuje się do zapoznania się z instrukcjami korzystania z
urządzeń znajdujących się na placu oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
podczas korzystania z nich.
G) Właściciel/opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ciała zarówno
zwierzęcia jak i człowieka w szczególności wynikające z nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa, ich naruszenia, bądź też niedostosowania poziomu trudności ćwiczeń
do kondycji fizycznej psa.
H) Dzieci mogą przebywać na placu tylko pod ścisłą kontrolą osób dorosłych, które
ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
•

Przebywanie na terenie wybiegu dla psów odbywa się wyłącznie na własną
odpowiedzialność.

•

Przed spuszczeniem psa ze smyczy właściciel/opiekun zobowiązuje się do
dokładnego sprawdzenia terenu placu w tym czy nie ma np. kiełbasy
naszpikowanej gwoździami, trutki, potłuczonego szkła bądź jakichkolwiek innych
przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia/życia psa lub człowieka. W
przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów budzących zastrzeżenia bądź
wątpliwość co do bezpieczeństwa właściciel/opiekun zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela firmy Kolektyw Pasji drogą
telefoniczną (tel. 600125931)lub mailowo na adres wychowajpupila@gmail.com
oraz zabezpieczenia podejrzanych przedmiotów.

•

Gdy zauważysz coś niepokojącego np. niszczenie mienia natychmiast skontaktuj
się z przedstawicielem firmy Kolektyw Pasji pod numerem telefonu 600125931.

•

Podczas korzystania z placu zamykaj dokładnie bramę, odpowiedzialność za
niedomknięcie bramy oraz ewentualne szkody będące tego następstwem ponosi
właściciel/opiekun.

•

Na terenie placu zabaw obowiązuje segregacja odpadów

•

Podczas przebywania na psim placu zabaw zabrania się:

A) spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających
B) palenia papierosów
C) wprowadzania na teren placu osób lub psów, które nie zostały wcześniej zgłoszone
podczas procesu rezerwacji
D) niszczenia mienia
C) na placu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub
innych substancji odurzających
D) prowadzenia we własnym zakresie szkoleń psów opartych na metodach awersyjnych
(stosowania kar cielesnych, bicia i zastraszania zwierząt)
E) prowadzenia zorganizowanych zajęć obejmujących tresurę bądź szkolenia grupowe
psów bez uzyskania wcześniejszej zgody przedstawiciela firmy Kolektyw Pasji.
F) rozpalania ognisk oraz grilla
G) pozostawiania na terenie placu resztek jedzenia lub karmy dla psów
● Kolekty pasji sp. j. z/s w Łodzi jest uprawniony do obciążenia każdego z
właścicieli następującymi karami umownymi (płatnymi w terminie 7 dni od dnia
otrzymania noty księgowej, przy czym kary umowne za kilka uchybień mogą być
sumowane):
- 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z placu zabaw po upływie
opłaconego wcześniej czasu;
- 300 zł za nie zamknięcie bramy na kłódkę po zakończeniu korzystania z
placu
- 300 zł za brak doprowadzenia placu zabaw do stanu niepogorszonego;
- 200 zł za każdy przypadek naruszeń opisanych szczegółowo w punktach
od A do G powyżej
Każda rezerwacja oraz każde korzystanie z placu zabaw oznacza akceptację
niniejszego regulaminu w całości. Regulamin ma pierwszeństwo przed każdym
innym dokumentem łączącym strony.

Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z placu zabaw zostaną poddane pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby
Kolektyw Pasji sp. j.

