Regulamin usług Meluco
§1 Organizator
1. Szkolenie organizuje Meluco Katarzyna Antczak z siedzibą w Warszawie przy ul.
Chmielnej 2 lok. 31, NIP: 1132929087, REGON: 366489351, zwany dalej Organizatorem.
§2 Szkolenia indywidualne
1. Aby wziąć udział w szkoleniu należy:
a) Wysłać zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie:
www.meluco.pl, wybierając odpowiednie zajęcia;
b) Zaakceptować Regulamin zamieszczony pod formularzem zgłoszeniowym;
c) Umówić się na termin szkolenia;
d) Wpłaty za zajęcia można dokonać przelewem na konto organizatora lub w
postaci gotówki po odbytych zajęciach.
2. Na szkolenie przyjmowane są psy zdrowe, posiadające aktualne szczepienia przeciwko
wściekliźnie.
3. Na zajęciach obowiązują następujące zasady:
a) Psy przyprowadzamy na smyczy.
b) Psy powinny trenować na smyczach bądź linkach treningowych pod opieką
właściciela. Prosimy o nieużywanie smyczy automatycznych.
c) Prosimy, aby psy miały założone zwykłe obroże lub szelki. Psy w kolczatkach lub
łańcuszkach zaciskowych nie będą przyjmowane na zajęcia.
d) Psów nie należy spuszczać ze smyczy bez zgody trenera.
e) Opiekun zobowiązany jest do sprzątania odchodów po swoim psie i
umieszczenia ich w koszu na śmieci.
4. Na zajęciach należy zabrać ze sobą: kliker, nagrody w postaci jedzenia, dwie zabawki,
wodę oraz miskę na wodę dla psa, saszetkę/woreczek/dużą kieszeń na nagrody, torebki
na odchody, smycz oraz linkę treningową. Zapewnienie niezbędnych przedmiotów leży
w gestii opiekuna.
5. Na zajęcia można przyprowadzać suki w cieczce.
6. Na zajęcia można przyprowadzać psy agresywne oraz lękowe. Opiekunów psów
agresywnych prosimy o zabieranie na zajęcia kagańców.
7. Na zajęcia opiekun powinien mieć wygodny, niekrępujący ruchy strój.
8. Opiekun zobowiązuje się do ćwiczenia między zajęciami i odrabiania prac domowych
zadanych podczas zajęć.
9. Opiekun zobowiązuje się do systematycznego umawiania na kolejne zajęcia, póki nie
ustali z prowadzącym zakończenia spotkań.
10. Opiekun może przyjść tylko z jednym psem.
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11. Na zajęcia można przychodzić z rodziną. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby dzieci
zachowywały się prawidłowo i stosowały się do zaleceń trenera.
12. Szkolenie indywidualne przeznaczone jest tylko dla jednej pary pies-opiekun.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminu szkolenia w dniu
ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje
osoby zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
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§3 Szkolenia grupowe
Aby wziąć udział w szkoleniu należy:
a) Wysłać zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie:
www.meluco.pl, wybierając odpowiednie szkolenie;
b) Zaakceptować Regulamin zamieszczony pod formularzem zgłoszeniowym;
c) Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł na konto podane przez Organizatora
w terminie do 3 dni od potwierdzenia zgłoszenia na szkolenie przez
Organizatora.
d) Dokonać wpłaty za szkolenie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć. Wpłaty
można dokonać na konto organizatora lub podczas pierwszych zajęć.
Na szkolenie przyjmowane są psy zdrowe, posiadające aktualne szczepienia przeciwko
wściekliźnie.
Wskazówki dotyczące dojazdu na zajęcia teoretyczne podawane są na 7 dni przed
rozpoczęciem zajęć.
Zajęcia z psami odbywają się w przestrzeni publicznej, na którym obowiązują
następujące zasady:
a) Psy przyprowadzamy na smyczy.
b) Psy powinny przebywać na smyczach bądź linkach treningowych pod opieką
właściciela. Prosimy o nieużywanie smyczy automatycznych.
c) Prosimy, aby psy miały założone zwykłe obroże lub szelki. Psy w kolczatkach lub
łańcuszkach zaciskowych nie będą przyjmowane na zajęcia.
d) Psów nie należy spuszczać ze smyczy.
e) Na zabawy z innymi psami pozwalamy wyłącznie po uprzednim pozwoleniu
trenera prowadzącego zajęcia.
f) Każdy opiekun zobowiązany jest do sprzątania odchodów po swoim psie i
umieszczenia ich w koszu na śmieci.
Na zajęciach należy zabrać ze sobą: kliker, nagrody w postaci jedzenia, dwie zabawki,
wodę i miskę na wodę dla psa, saszetki/woreczki/dużą kieszeń na nagrody, torebki na
odchody, smycz oraz linkę treningową. Zapewnienie niezbędnych przedmiotów leży w
gestii opiekuna.
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6. W przypadku zajęć wskazanych przez trenera psy powinny przebywać na smyczach i w
kagańcach.
7. Prosimy nie przyprowadzać na zajęcia suk w cieczce.
8. Na zajęcia grupowe nie są przyjmowane psy agresywne lub mocno lękowe. Psy
agresywne/lękowe zapraszamy na zajęcia indywidualne
9. Na zajęcia opiekun powinien mieć wygodny, niekrępujący ruchy strój.
10. Opiekun zobowiązuje się do ćwiczenia między zajęciami i odrabiania prac domowych
zadanych podczas zajęć.
11. Nie ma możliwości odrabiania zajęć, chyba że zostało to wcześniej ustalone z trenerem
prowadzącym zajęcia.
12. Opiekun może przyjść tylko z jednym psem.
13. Na zajęcia można przychodzić z rodziną. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby dzieci
zachowywały się prawidłowo i stosowały się do zaleceń trenera prowadzącego zajęcia.
14. Liczba psów biorących udział w szkoleniu jest ograniczona i ustalana przez Organizatora.
15. W przypadku zbyt małej liczby chętnych, Organizator ma prawo odwołać i/lub zmienić
termin szkolenia.
16. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka w wysokości 50 zł jest zwrotna do
7 dni przed rozpoczęciem zajęć, w terminie późniejszym zaliczka nie zostanie zwrócona.
17. Organizator zastrzega, że opłata za szkolenie jest zwracana do dnia wyprzedzającego
dzień rozpoczęcia zajęć. Po tym terminie opłata nie jest zwracana.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminu szkolenia, o czym
poinformuje osoby zainteresowane w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
19. W przypadku zmiany i/lub odwołania terminu szkolenia Organizator jest zobowiązany
zwrócić wpłaconą kwotę na konto podane przez osobę zgłaszającą się na szkolenie.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania planowanych terminów
szkoleń w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o
czym poinformuje osoby zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
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