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PROVOZNÍ

ŘÁD

CVIČIŠTĚ

Český kynologický svaz ZKO Praha 4 - Braník – 271
Za mlýnem 214/1, Braník, 147 00 Praha

Úvodní ustanovení
Výcvikový areál ZKO Braník (dále jen „cvičiště“) tvoří soubor nemovitostí - staveb, ploch a
movitých věcí v majetku a pronajatých ZKO na adrese Za mlýnem 214/1, Braník, 147 00 Praha.
Cvičiště slouží ke sportovnímu výcviku psů členů ZKO a celkové přípravě zájemců o kynologii
v souladu s platnými soutěžními a zkušebními řády ČKS a FCI.
Článek I.
Organizace výcviku ZKO
1)
2)
3)

4)

5)
6)

Kynologický výcvik je organizován hlavním výcvikářem ZKO a probíhá dle jeho pokynů,
nebo pokynů osoby, která je k výcviku hlavním výcvikářem určená.
Výcviku se smí zúčastnit pouze členové, kteří nejsou ovlivněni alkoholickými, či jinými
návykovými látkami, které by měly za následek nesportovní chování a narušovaly by řádný
průběh výcviku.
Výcviku se nezúčastní ti členové, kteří se aktivně nepodílejí na zabezpečení chodu a údržbě
areálu ZKO. V případě nesplnění podmínek uvedených v tomto článku je hlavní výcvikář,
nebo osoba určená k výcviku oprávněna k zakázání výcviku, či přerušení již započatého
výcviku, popř. i k vykázání člena i nečlena ZKO z prostoru cvičiště na dobu nezbytně
nutnou.
Výcvik probíhá ve výcvikových dnech a mimo tyto dny jen s výslovným souhlasem výboru
ZKO Braník. Výcvik musí probíhat vždy za přítomnosti instruktora nebo figuranta ZKO
Braník. Každý kdo není členem ZKO Braník, může do prostoru cvičiště vstoupit pouze se
souhlasem výboru ZKO Braník. V případě porušení tohoto ustanovení lze osoby z prostoru
cvičiště vykázat, a to i za pomoci třetích osob.
Psovodi, kteří se budou připravovat na zkoušky, budou přednostně připravováni v období
14-ti dnů před termínem zkoušek.
Veškeré výjimky v organizaci výcviku náleží k řešení výboru ZKO, popřípadě členské schůzi
organizace.
Článek II.
Práva a povinnosti členů ZKO

1)

2)
3)
4)
5)

Využívat cvičiště a jeho materiálního vybavení pro výcvik, mají právo všichni řádní členové
ZKO za předpokladu řádného plnění svých povinností, dodržování Organizačního řádu ZKO
a tohoto Provozního řádu cvičiště. Cizí osoby, tedy nečleni ZKO mají zakázáno vstupovat
do prostoru cvičiště a klubovny ZKO bez výslovného souhlasu výboru ZKO. Netýká se
rozhodčích, vedoucích akcí a obsluhujícího personálu v plánované a výborem ZKO
schválené akce a dny.
Všichni účastníci výcvikové činnosti jsou povinni pečovat o zařízení a vybavení cvičiště
s péčí řádného hospodáře. Každý psovod si neprodleně uklidí exkrementy svého psa do
vyhrazeného místa.
Uvazování psů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených. Vstup psů do klubovny
ZKO je zakázán. Každý je povinen udržovat v klubovně čistotu a pořádek.
Ten, kdo způsobil škodu na zařízení či vybavení v majetku ZKO, je povinen uvést vše do
původního stavu v co nejkratší době a na vlastní náklady.
Členové ZKO mohou užívat klubovnu za účelem pořádání oslav významných událostí
pouze se souhlasem výboru ZKO. Souhlas a výši úhrady za použití klubovny a vybavení
stanoví výbor ZKO po dohodě se zájemcem předem.
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Článek III.
Organizace výcviku
1)
2)

Každé úterý v týdnu 18 – 19 hod v měsících od září do prosince a od března do července
příslušného roku.
V ostatní době probíhá výcvik po dohodě s hlavním výcvikářem ZKO Braník.
Článek IV.
Pronájem cvičiště

1)

Areál cvičiště ZKO Braník lze krátkodobě za úplatu pronajmout k uspořádání výcvikových
soustředění, soutěží, zkoušek a obdobných akcí, pouze s výslovným souhlasem výboru
ZKO. Výši úhrady za použití stanoví výbor ZKO po dohodě se zájemcem vždy předem.
Článek V.
Pronájem kotců

1)
2)

Kotce ZKO jsou postaveny členy organizace za účelem krátkodobého ustájení psů členů
ZKO a jejich výhradní užívání pro členy ZKO je zpoplatněno částkou ve výši 200,- Kč
ročně. Jedná se o kotce opatřené visacím zámkem.
Ustájení psů nečlenů ZKO je možné pouze s předchozím souhlasem výcvikáře, či člena
výboru ZKO. V případě způsobení škody na zařízení a vybavení kotce, je majitel psa
povinen uvést neprodleně vše do původního stavu a to na vlastní náklady. V případě, že
tak neučiní ve lhůtě 14 dnů, bude kotec uveden do původního stavu a po majiteli psa bude
ZKO vymáhat náklady za opravu.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1)
2)

Tento Provozní řád cvičiště Českého kynologického svazu ZKO Praha 4 - Braník – 271 byl
projednán a schválen členskou schůzí dne 28. listopadu 2017. Tímto dnem vstoupil
v platnost a účinnost.
Úpravy, změny a doplňky má právo provádět výbor ZKO a následně schvalovat členská
schůze ZKO Praha 4 - Braník – 271.

Projednáno a schváleno na členské schůzi ZKO Braník v Praze dne 28. listopadu 2017

