CURSUSREGLEMENT
•Leden van K.C.CANIDA kunnen zijn: personen boven 18 jaar, indien jonger alleen met
schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger, minimumleeftijd cursist is 16 jaar.
•Sluit de toegangspoort van ons trainingsterrein, ook al stond deze toevallig open. Het zal uw hond
maar zijn die de weg oprent met alle gevolgen van dien.
•Deelname aan een van onze cursussen/trainingen zijn op eigen risico.
•Kom op tijd. Te laat komen werkt storend. Wacht dan ook aan de zijlijn op een teken van uw
instructeur of u in de groep mag komen.
•Het gebruik van lichamelijke correcties is op de hondenschool niet toegestaan. Dit zal
verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder recht op restitutie van cursus- en
lidmaatschapsgeld.
•Tijdens de cursus is het niet toegestaan te roken, te bellen en/of alcoholische drank te nuttigen
.•Honden dienen bij het betreden van het trainingsterrein aangelijnd te zijn. Honden mogen alleen
los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft
.•Aangeraden wordt om uw hond goed uit te laten vóór de les. Mocht er desondanks toch een
ongelukje gebeuren, dan dient u dit zelf op te ruyimen. Er staat een ‘poepemmer’ op het terrein bij
uw instructeur. Het niet voldoen aan deze regel kan verwijdering van de cursus/training betekenen.
•U bent ten alle tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die u en/of uw hond(en) veroorzaken
aan derden (o.a. cursisten, instructeur) en/of deelnemende honden. Deelname aan de
cursus/training is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer daarom uw AVP-verzekering
(Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren)•Tijdens Theorie-avonden zijn honden niet
toegestaan.
•Bij de cursussen zijn loopse teven niet toegestaan op het terrein.•In de kantine zijn honden
toegestaan, eventuele ‘ongelukjes’ dient u zelf op te ruimen
.•Wilt u opgeleid worden als (hulp) instructeur meld u dan aan via secretaris@kccanidavenlo.nl
•Wilt u de vereniging helpen met activiteiten als vrijwilliger? geef dit door aan uw instructeur of
meld het via secretaris@kccanidavenlo.nl
•In alle zaken waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.
•U dient elke les mee te nemen: AANLEGPEN, SPEELTJE ZÓNDER PIEP,
BELONINGSBROKJES, (flinke voorraad klein van forrmaat) HONDENPOEP OPRUIMZAKJES
Onze BANKGEGEVENS:IBAN: NL77 ABNA0457356405

BIC; ABNANL2A

E-mail cursus: cursusinfo@kccanidavenlo.nl :
Website: www.kccanidavenlo.nl : Facebook: KC Canida Venlo Bij het stoppen met een cursus en u
wilt geen lid meer blijven dan dient u dit schriftelijk te melden bij de ledenadministratie vóór 1
december van het lopende jaar. Bij Inschrijving gaat u akkoord met dit cursusreglement en
verplicht tot betaling. Stopt u zonder geldige reden met het volgen van een door u ingeschreven
cursus is dat zonder recht op restitutie van cursus- en lidmaatschapsgeld

