
Řád kynologického klubu Uherský Brod (povinnosti a práva členů klubu)

1. KK Uherský Brod je otevřený zájemcům z řad veřejnosti bez omezení věku.
2. Členství klubu je podmíněno splněním povinností člena klubu, to znamená:

zaplacení ročního členského příspěvku,
odpracování 10 brigádnických hodin,
účast na výroční členské schůzi.

3. Přijetí nového člena klubu je podmíněno odevzdáním písemné přihlášky, uhrazením vstupního 
poplatku a splněním uvedených povinností z bodu č.2.

4. Členové mají právo navštěvovat výcvik v pravidelných časech společného výcviku i 
individuálně pracovat se svými psy na cvičišti Amerika během týdne.

5. Každý člen může v době společného výcviku používat prostory a zařízení kynologické chaty, na 
požádání a za úplatu ji může používat k osobním účelům (viz provozní řád chaty).

6. Každý majitel či vůdce psa, s nímž se pracuje v rámci klubu nebo je na cvičišti pouze fyzicky 
přítomen, je povinen zajistit, aby pes byl řádně očkován dle platných závazných norem pro 
kynologické soutěže a výstavy (platná očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě a 
parvoviroze) U mladých jedinců se vychází z běžných veterinárních zásad, to znamená, že dle 
věku se požaduje jednotlivé očkování. Na vyzvání je majitel psa povinen předložit očkovací 
průkaz.

7. Háravé feny se mohou účastnit výcviku, ale nebudou omezovat výcvik druhých psů.
8. Všichni psi musí být řádně ošetřováni, odblešováni a odčervováni.
9. Za naprosto nepřípustné se považují projevy fyzického i psychického týrání psů.

Členové klubu se neuchylují k nesmyslnému násilí.
10. Kvýcviku si členové klubu nosí pevné vodítko, stahovací obojek, motivační hračky a odměny 

pro psy v podobě pamlsků.
11. Každý majitel či vůdce psa dbá na bezpečí nejenom svého psa, ale i psů ostatních.

Kousaví jedinci jsou povinni nosit ochranné náhubky.
12. Za škodu způsobenou psem v areálu cvičiště v době cvičení na zdraví či majetku jinému psu či 

majiteli odpovídá majitel psa sám a klub mu doporučuje mít pro takové případy uzavřenou 
pojistnou smlouvu na úhradu takové události.

13. Případné znečištění po svém psu je majitel (vůdce) povinen neprodleně odklidit.
Úklidové pomůcky jsou připraveny v areálu cvičiště.

14. Člen klubu je povinen řídit se během společného výcviku pokyny výcvikáře.
15. Člen má právo vznášet své návrhy, podněty, připomínky či stížnosti vztahující se k činnosti 

klubu kdykoliv členům výboru nebo na výroční členské schůzi.
16. Každý člen klubu je povinen dodržovat tento řád.

Hrubé porušení může být důvodem k vyloučení z klubu.
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