Az oktatáson való részvétel előtt kérjük olvassa el a szabályzatot. Annak
elolvasásával

a

jelentkező

részéről

azt

elfogadottnak

tekintjük.

A szabályzat el nem olvasása nem mentesít a benne leírtak betartása alól.
A kutyaközpont címe: 1031 Budapest, Keled út

MEGKÖZELÍTÉS
A kutyaiskola központi elhelyezkedésének köszönhetően többféleképpen is könnyedén megközelíthető.


Autóval, parkolás:
-

https://goo.gl/maps/bgw8MSJtXp12

-

Gps koordináták: 47.566459, 19.043467

-

A kutyaiskola parkolója ingyenesen használható, azonban az otthagyott, parkoló autókért a
kutyaiskola semmilyen felelősséget nem vállal.



Tömegközlekedéssel:
-

H5-ös HÉV – Aquincum megálló

-

106 busz – Aquincum megálló

-

34 busz – Aquincum megálló

-

Esztergomi vonat (Nyugati pu.ról) – Aquincum megálló
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A KUTYAKÖZPONT HÁZIRENDJE


Ellenkező utasításig mindenki köteles a kutyáját pórázon tartani!



A kutyavezető teljes jogi, anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az önmaga és a kutyája által
okozott kárért.



A kutyaiskola területén minden gazda köteles feltakarítani a kutyája után. Lehetőség szerint a kutya
még a kutyaiskola területén kívül végezze el a dolgát. Ezért javasolt a foglalkozás kezdése előtt kb.
10 perccel előbb érkezni.



Kérjük, tartsd tiszteletben más kutya és gazda magán szféráját, az oktató ellenkező utasításáig,
pórázon és póráz nélkül se engedd oda a kutyádat egy másikhoz. Más kutyáját etetni tilos!



Az utasítások betartása kötelező, beleértve minden biztonsági előírást. Kérjük semmilyen játékot,
eszközt ne használj az oktató engedélye nélkül!



Minden gazda felelős saját kutyája egészségi állapotáért. Oltási könyvek bemutatása (az első
foglalkozáson), és a megfelelő oltások megléte kötelező. Beteg, valamint egyéb egészségügyileg
kifogásolható esetben (köhögés, hasmenés, paraziták stb.) - a fertőzések elkerülése végett - a kutya
nem vehet részt a foglalkozáson. Állatorvos felkeresése minden esetben ajánlott!



Oktató engedélye nélkül tüzelő szuka behozása a kutyaiskolába tilos!



Lehetőség szerint mindig legyen nálatok friss ivóvíz és saját itatótál!



Bármilyen támadó, erőszakos viselkedés a gazda vagy a kutya részéről nem megengedett! Ilyen vagy
hasonló viselkedés előfordulása a kutyaiskola területéről való kizárást vonja maga után. Erről mindig
a kutyaiskolán éppen tartózkodó oktató/k dönt/enek.



Szöges vagy fojtó nyakörv használata az órákon nem megengedett, flexi póráz használata nem
ajánlott!



Bármilyen balesetet, sérülést azonnal jelenteni kell az oktatónál.



Kérjük kerülni a különböző ételek, italok fogyasztását - főleg oktatási időben - a kutyaiskola
területén.



Tudatmódosító szerek hatása alatt álló személynek a kutyaiskola területére belépni szigorúan tilos.



14 év alatti gyermek a kutyaiskola területén csak szülői felügyelet mellett tartózkodhat. 14 és 18 éves
kor közötti gyermek írásos szülői engedéllyel tartózkodhat az iskola területén.



Szankciót vonhat maga után (oktató határozza meg):
-

sorozatos késés

-

sorozatos lemondás

-

szemetelés

-

rongálás

-

kutyaürülék felszedésének elmulasztása
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IDŐPONT EGYEZTETÉS
Minden gazdának heti egy (vagy több) fix időpontja van. Természetesen, ha a helyzet megköveteli, akkor
néha-néha - ha tudunk - szívesen variálunk az időpontokkal, hogy mindenki beférjen.
FIZETÉS
Áraink:


Magánóra: 6.000 HUF / óra



Háznál képzés, külső helyszínen (magánóra): 10.000 HUF / óra



Konzultáció: 8.000 HUF / óra



Csoportos (2 kutya): 4.000 HUF / óra



Csoportos (3 kutya): 3.500 HUF / óra



Csoportos (4 kutya): 3.000 HUF / óra



Csoportos (5 kutya): 2.500 HUF / óra



Kutyaóvoda: 3.000 HUF / alkalom

Az óra egyaránt fizethető készpénzben és átutalással is.
Készpénzes fizetésnél pontos összeget kérünk.
Bérletes rendszer egyelőre még nincsen.

LEMONDÁS


A tréning alkalom az óra előtt 24 órával díjtalanul lemondható, ellenkező esetben a következő
alkalommal az elmaradt óra egész díja fizetendő!



3 havonta egy “beteg lett a kutyám” kártya használható fel, ebben az esetben nem kell kifizetni a
lemondott óra díját.



Ha az oktató mondja le az órát 24 órán belül, és az még azon a héten nem kerül pótlásra, akkor az
érintett gazdának van egy további (díjmentes) passzolási lehetősége. Ez utóbbi szabály csak a
hetente járó párosokra érvényes.



Az előre egyeztetés nélküli (vagyis az oktató nem értesült arról, hogy a páros nem fog megjelenni az
órán) lemondott óra egész díja fizetendő a következő órán. Az egyhuzamban kétszeri óra lemondás
(előre egyeztetés nélküli) a páros kizárását vonja maga után.
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OKTATÁSI TANANYAG, HELYSZÍN, ÉS PÓTLÁS


A kutyaiskolának jogában áll bármilyen tananyagot, tréninget, helyszínt vagy az oktatót/kat
megváltoztatni. Ezt minden esetben próbáljuk elkerülni. Azonban betegség, időjárási feltételek, stb.
esetén ez néha elkerülhetetlen. Ilyen esetben mindig időben értesítjük az érintett gazdát/kat.



Amennyiben egy óra az oktató betegsége, stb. miatt marad el, arról, illetve az elmaradt óra
pótlásáról az érintett gazdák mindig időben kapnak értesítést.

ADATVÉDELEM
A kutyaiskola oktatói a foglalkozásra jelentkező, járó gazdákról, illetve kutyáikról tudomására jutott
adatokat - a törvényben meghatározott eseteken kívül - harmadik személynek semmilyen körülmények
között nem adja ki, azokat a lehető legnagyobb gondossággal kezeli.
FÉNYKÉP, VIDEÓ KÉSZÍTÉS
A szabályzat elfogadásával a gazdák hozzájárulnak ahhoz, hogy a Best Dog Kutyaközpont az iskola
területén készült fotókat, videókat nyomtatott vagy elektronikus formában felhasználja.

A KÖZPONT MINDEN TAGJÁTÓL ELVÁRJUK A SZABÁLYZAT PONTOS BETARTÁSÁT!
VÁRUNK BENNETEKET SOK SZERETTEL!

BDK CSAPATA

Ha bármilyen további kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal:
Központvezető: Miklósi Bernadett
E-mail: bestdogkutyakozpont@gmail.com
Telefonszám: + 36 30 598 1987
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