PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VENČENÍ PSŮ v péči MSOZ
Útulek pro zvířata v nouzi Mělník – Mělnický spolek ochránců zvířat
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1. Základní podmínky venčení
Psa je možné zapůjčit pouze osobě starší 18ti let, nebo osobě starší 15ti let s podepsaným souhlasem rodičů.
Venčitel, kterému byl pes předán na venčení za něj po celou dobu, po kterou je mu pes svěřen, plně odpovídá a
odpovídá i za škody, které v důsledku nedodržení těchto pokynů vzniknou jak MSOZ, tak škody způsobené
sobě, popř. třetím osobám. Venčitel se případné škody zavazuje uhradit.
Venčiteli je po podpisu venčitelské dohody vystavena „kartička venčitele“, na které je uvedeno jméno venčitele a
jeho telefonní číslo. Při každém venčení je venčitel povinen tuto kartičku při převzetí psa předat ošetřovateli. Po
ukončení venčení si venčitel kartičku bere zpět.
2. Psi přidělovaní k venčení
O výběru psů vhodných k zapůjčení rozhoduje výhradně člen MSOZ, případně jím pověřený ošetřovatel. Psi
k venčení jsou vybíráni dle povahy konkrétního psa a fyzické zdatnosti Venčitele. K venčení jsou zapůjčováni
pouze psi k tomu vhodní. Venčitel si pro venčení nemůže vybrat libovolného psa, o výběru psů určených
k venčení rozhoduje službu konající ošetřovatel. V případě, že se vybraný pes bude k Venčiteli projevovat
nedůvěřivě, může ošetřovatel rozhodnout o tom, že psa Venčiteli na venčení nepředá.
K venčení jsou zapůjčování pouze psi zdraví a očkovaní, kteří jsou umístěni v útulku nejméně po dobu 14dní,
tj. již nejsou v karanténě.
Venčiteli je zapůjčen současně pouze jeden pes. Velká plemena psů jsou půjčována pouze zkušeným
venčitelům a jen v případě, že se bude jednat o psa dobře ovladatelného.
K venčení jsou zapůjčováni psi, kteří se v útulku projevují nekonfliktně. Jelikož však není znám původ a
podmínky, ze kterých zvíře pochází, nemůže osoba předávající psa za MSOZ 100 % odhadnout veškeré jeho
reakce na situace vzniklé při venčení, nebo reakce psa na Venčitele samotného.
Zapůjčený pes musí mít od okamžiku předání venčiteli obojek (příp.postroj), být na vodítku a v případě nutnosti
musí mít nasazen náhubek. Zajištění psa vodítkem, obojkem, příp.náhubkem zajišťuje ošetřovatel, který také
zajistí odstrojení psa po uplynutí doby venčení.
Ošetřovatel seznámí Venčitele s povahou psa a poučí jej, jak se psem zacházet.
V případě, že se v útulku nenachází pes, který je vhodný pro venčení, ošetřovatel Venčiteli žádného psa nevydá.
Pokud Venčitel nedodrží dobu určenou ošetřovatelem pro venčení, nebo jinak poruší pravidla pro venčení
stanovená, nebude mu v budoucnu umožněno další venčení.
3. Pravidla venčení
Venčení psů je povoleno pouze v okolí Útulku pro zvířata v nouzi Mělník a bez předchozí dohody není možné
psa převážet jinam. Není povoleno vodit psa domů nebo do jiných objektů a převážet dopravními prostředky.
Není-li s ošetřovatelem dohodnuto jinak
Po celou dobu venčení MUSÍ být pes zajištěn stejně jako byl na venčení předán pracovníkem útulku. Tj.
pes musí být stále pod kontrolou, nesmí být za žádných okolností puštěn z vodítka a pokud měl pes
náhubek, musí jej mít po celou dobou venčení. Dále nesmí být pes nikde ponechán bez dozoru, nebo
uvázán.
Mimo areál útulku je Venčitel povinen dodržovat platné právní předpisy, vč. obecně závazných vyhlášek a
nařízení, která se vztahují na držitele psů nebo osoby doprovázející psa.
Se svěřeným psem je Venčitel povinen zacházet šetrně a citlivě, při manipulaci se nesmí používat násilí.
Venčitel je povinen při venčení postupovat v souladu s platnou legislativou, především zákonem 166/199 Sb. o
veterinární péči a zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.
Během venčení je Venčitel povinen se přiměřeně vyhýbat ostatním psům a zvířatům, aby se předešlo
případnému vzájemnému napadení.
Venčitel je povinen se po dobu venčení o psa starat a zajistit jej až do návratu zpět na útulek. Pes nesmí být
zapůjčen nebo předán jiné osobě.
Po dobu venčení je Venčitel povinen se řídit platnou obecně závaznou vyhláškou o veřejném pořádku ve městě a
po dobu venčení po svěřeném psovi uklízet exkrementy.
Venčitel je povinen se po celou dobu venčení chovat obezřetně a v rámci svých možností předcházet situacím,
které by mohly vyvolat nepřiměřenou reakci psa.
Je-li pes zraněn nebo kulhá, je Venčitel povinen co nejdříve jej přivést zpět do Útulku, případně ihned o této
skutečnosti informovat telefonicky pracovníka útulku na tel. 602 144 145
Venčitel je povinen vrátit psa v dohodnutou dobu. Pokud není dohodnuta konkrétní doba, je povinen vrátit jej
nejpozději 15 minut před koncem provozní doby Útulku a to v den vydání psa k venčení.
Pokud Venčitel nebude moci nadále pokračovat ve venčení svěřeného psa, předá Venčitel psa zpět do útulku,
případně to neprodleně oznámí ošetřovateli konajícímu službu na tel.602 144 145.

Přečetl/a jsem celé znění podrobných podmínek pro venčení psů v péči MSOZ, pochopil/a jsem
všechny podmínky a závazky v nich uvedené a plně s nimi souhlasím, budu se jimi řídit a při každém
venčení je budu bezvýhradně dodržovat, což stvrzuji svým podpisem.

venčitel

