Eb Árvaház Nonprofit Egyesület (az egyesület nyilvántartási száma: 15.456. nyilvántartó a Fővárosi
Törvényszék)
Alulírott :
Név:
Lakcím:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Telefonszáma:/ e-mail címe:
Az alábbiakban foglalt sétáltatási rendet és alapvető rendszabályokat teljes körűen megismertem,
magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Vállalom, hogy az általam a kutyasétáltatással összefüggően
az egyesültnek vagy a harmadik személynek okozott kárért, helytállok, azt teljes összegben feltétel
nélkül megtérítem, az egyesület által megfizetett kárt az egyesület részére teljes összegben
visszatérítem az egyesületnek.
A sétáltatási rendet és alapvető rendszabályokat, valamint a kutyák sétáltatásra vonatkozó
jogszabályokat megtartom és másokkal megtartatom. Elismerem, hogy a sétáltatási rend és alapvető
rendszabályok megszegésével okozott kár szándékos károkozásnak minősül.
Egyben kijelentem, hogy a sétáltatási rendben foglaltaknak megfelelek.
Kelt.......................................

Aláírás
(nyilatkozattevő)
Sétáltatási rend:
- A kutyák sétáltatásával járó felelősség, ezen irat áttanulmányozását és aláírását követően, a sétáltatót
terheli.
- Sétáltatást, kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, gondnokság alatt nem álló, természetes
személy végezhet.
Ettől eltérni, kizárólag szülő (gondviselő) írásos nyilatkozata, és az EB ÁRVAHÁZ Nonprofit
Egyesület vezetőjének engedélyével lehetséges, amennyiben a szülő jelen sétáltatási rendet és alapvető
rendszabályokat megismerte és az elfogadó nyilatkozatot aláírta! Ez esetben a szülő teljes mértékben
felel a gyermeke magatartásáért.
- Sétáltató vállalja, hogy a szervezet gondozásában lévő állatok fizikai mozgatásában aktívan részt
vesz és az állatokat jól ismerő gondozó szakszerű instrukcióit, illetve a biztonsági rendszabályokat
maradéktalanul betartja.
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Alapvető rendszabályok:
- A kutyák kennelekből történő ki-be mozgatását, kizárólag a gondozó, a szervezet vezetője és az EB
ÁRVAHÁZ Nonprofit Egyesület hivatásos segítői végezhetik!
- A karantén kennelbe idegeneknek tilos belépni, ott tartózkodni! Amennyiben ilyet észlelnek azt a
gondozóknak, vagy a vezetőségnek haladéktalanul jelenteni kell.
- SZIGORÚAN TILOS, a sétáltatás során, a kutyákról a pórázt levenni, vagy az ebet bármilyen módon
elengedni, felügyelet nélkül hagyni.
- A lovarda területén belül - a balesetek elkerülése végett- a kutyákat rövid pórázra fogva, nyugodt
tempóban (futás, ugrálás nélkül), kell közlekedni. A közlekedés során fokozott figyelmet kell
tanúsítani, figyelemmel a lovardában tartott lovakkal összefüggő fokozott veszélyre.
- A lovardán belül, a kijelölt sétáltatási útvonaltól eltérni nem szabad.
- A lovarda kapuját elhagyva, kutyával balra kanyarodni tilos, csak a másik irányba szabad
közlekedni. Ebben az irányban, a sétaútvonal alternatív, szabadon választható.
- A sétáltatást mindig úgy kell végrehajtani, hogy a sétáltató másokat ne akadályozzon a szabad
közlekedésben, senkit ne veszélyeztessen, ill. a békés - egymás mellett-élés szabályait betartva, mások
nyugalmát, indokolatlanul ne zavarja.
- Tilos a sétáltatott állatot a gondozó által megjelölt másik eben kívül, idegen állattal (kutyával,
macskával), összeengedni!
- Tilos az állatok felügyelet nélküli, mértéktelen etetése!
- A sétáltató, a szabályok be nem tartásából eredő károkért és sérülésekért büntetőjogi- és anyagi
felelősséggel tartozik.
- Sétáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a séta közben történt, vagy a tudomására jutott
problémáról, észrevételről a gondozót tájékoztatja.
- Sétáltatást végző- vagy önkéntes befolyásmentesen és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy róla
képmás (fotó- vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön. Minden látogató/önkéntes, aki a
felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont az Eb Árvaház Nonprofit Egyesület
jogosult arra, hogy a felvételt saját céljaira szabadon felhasználja és nyilvánosságra hozza. A
látogató/önkéntes semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel, vagy az Egyesülettel
szemben.
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