
 
 
 
 

HÁZIREND  
A TRAINER Kutyakiképző Iskola pályáinak használatáról 

 
1.) A kiképző pályákat —az Iskolavezető külön írásos engedélye nélkül— mindenki 

csak térítés ellenében használhatja. 
2.) A kiképzésre csak a kiképzési díj befizetésének igazolásával lehet járni, melyet a 

kiképzés vezetője vagy más, erre feljogosított személy ellenőriz. 
3.) A TRAINER kutyaiskola tulajdonában lévő kiképzési felszereléseket, csak azok 

használhatják, akik a kiképzési díjat befizették. 
4.) A kiképző pályán tartózkodó sporttársak a kiképzést vezetők utasításait mindenkor 

kötelesek maradéktalanul betartani. 
5.) Kiképzési idő alatt a kutyát pórázon tartani köteles minden kutyavezető, ettől eltérni 

csak a kiképzésvezető utasítására lehet. Őrizetlenül hagyni a kutyát a kiképző 
területén TILOS! 

6.) A kiképzésre jelentkezők kötelesek felszerelésüket (póráz, nyakörv, hám, stb.) a 
kiképzésvezetőnek bemutatni, azok biztonságosságáról a kiképzésvezetők 
alkalmanként kötelesek meggyőződni. 

7.) A kiképzés közben előforduló esetleges balesetekért ill. káreseményekért kizárólag a 
balesetet illetve a káreseményt okozó kutya vezetőjét terheli a felelősség. 

8.) Őrző-védő kiképzésre jelentkezni csak abban az esetben lehet, ha a kutya vezetője 
alapvető fegyelmezettségét ill. engedelmességét megfelelően igazolta vagy 
bizonyítja. 

9.) A kutya oltási könyvét a kutya vezetője köteles magánál tartani és kérésre 
felmutatni. 

10.) A kutyakiképző területén ittas ember sem kutyával, sem anélkül nem tartózkodhat. 
11.) A kiképző területén szemetelni SZIGORÚAN TILOS! A hulladékot, 

cigarettacsikket csak az erre kijelölt tárolóedényben lehet elhelyezni. 
12.) A kutyák természetes szükségleteinek elvégzését követően a kutya gazdája köteles 

eltakarítani az Iskola által biztosított eszközökkel. 
13.) Kiképzési díjak, időpontok a Házirend 1. sz. mellékletében részletesen 

megtalálhatóak. 
14.) Kiképzési díjak fizethetők kiképzési napokon a helyszínen illetve az ezen kívüli 

időpontokban az üzemeltető ZORNIG TEAM Kft. székhelyén (4034 Debrecen, 
Lakatos u. 30.). 

15.) A kiképzésen résztvevők a díj befizetésével és a képzésen résztvevőkről vezetett 
nyilvántartáson aláírásukkal elismerik, hogy a házirendet elolvasták, tartalmát 
megértették és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  

16.) Ezen Házirend érvényes 2005.09.01.-tól visszavonásig az 1. sz. melléklettel együtt. 
 
Debrecen, 2005.09.01. 
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