SCHRONISKO DLA PSÓW „AZYL” W CIESZYNIE

REGULAMIN SPACERÓW
UWAGA! ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA OSOBY NIEPEŁNOLETNIE NIE BIORĄ
UDZIAŁU W SPACERACH
1. Psy na spacer wyprowadzają pełnoletni wolontariusze, którzy mają podpisaną umowę
o wolontariat z Fundacją „Lepszy Świat” z Cieszyna, oraz zostali przeszkoleni w Fundacji
w zakresie zasad bezpieczeństwa i regulaminu spacerów.
2. W spacerach uczestniczy wyznaczony przez Fundację koordynator odpowiedzialny za
organizację spacerów, wolontariat oraz dostarczenie sprzętu (szelki, smycze).
3. Spacery dla psów odbywają się w soboty, w godzinach od 9.00 do 12.00. Czas i godzina
spacerów mogą zmieniać się np. podczas upałów, dużych mrozów czy wypadających świąt.
O zmianach wolontariusze informowani są przez koordynatora Fundacji.
4. Zwierzęta do spacerów wyznacza pracownik schroniska. Wszystkie zwierzęta
wyprowadzane na spacer mają aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.
5. Zwierzęta na spacer wydaje, a po spacerze odbiera pracownik schroniska, w pomocy
uczestniczyć może koordynator Fundacji.
6. Ze względów organizacyjnych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju zwierząt
w schronisku psy na spacer wydawane są przy bramie schroniska. Wolontariusze na teren
schroniska wchodzą wyłącznie za zgodą pracownika schroniska.
7. Fundacja odpowiada za bezpieczeństwo zwierząt przebywających poza schroniskiem.
8. Wolontariusz wyprowadzający zwierzę ponosi pełną odpowiedzialność za kontrolę nad
zwierzęciem i bezpieczeństwo osób trzecich towarzyszących mu w spacerach.
9. Obowiązuje całkowity zakaz spuszczania psów ze smyczy.
10. Psy na spacery zabierane są kojcami, tzn. wszystkie psy z danego kojca są wyprowadzane
równocześnie.
11. Na spacery psy zabierane są w dwóch turach: I tura - spacer ok. 45 min - 1 h. Po tym
czasie powrót pod bramę i zabierana jest II tura, spacer ok. 45 min - 1 h, po czym
pracownik schroniska odbiera psy spod bramy.
12. Prosimy o punktualne przychodzenie na spacery - pomoże to pracownikowi schroniska
w zaplanowaniu ilości psów wychodzących na spacer i wyznaczeniu ich numerów .
13. Psy wydawane są zależnie od ilości osób wyprowadzających.
14. Pracownik schroniska nie wybiera psów ze względów wizualnych ani innych subiektywnych
- wybiera kojce po kolei, aby każdy z psów miał szansę wyjść na spacer i aby zwiększyć
jego szanse na adopcje.
15. Z uwagi na możliwość ucieczki i bezpieczeństwo zwierząt i ludzi psy nie znające smyczy,
dzikie lub wykazujące zachowania agresywne nie są wyprowadzane na spacery.
16. Wszelkie problemy, uwagi i wnioski należy zgłaszać do koordynatora spacerów.
17. Podczas spacerów należy zachować maksymalną dbałość o bezpieczeństwo psa, oraz o to
aby pies nie wyrwał się lub nie wypiął z szelek czy obroży.

18. W przypadku mijania się z innymi psami należy zachować bezpieczną odległość. Pozwoli to
uniknąć gryzienia się między psami.
19. Od osób wyprowadzających psy oczekujemy poświęcenia całej uwagi wyprowadzanym psom.

PAMIĘTAJMY ! WY JESTEŚCIE TU DLA PSIAKÓW - NIE ONE DLA WAS!
Dziękujemy za poświęcony czas i serce dla naszych podopiecznych.

Aby zgłosić się do wolontariatu prosimy o kontakt z Fundacją „Lepszy Świat”
tel. 782 717 771 ; biuro@fundacjalepszyswiat.pl ;
Koordynator wolontariatu w schronisku: tel. 793 555 194 ;

