INTERN REGLEMENT
1. Elke geleider is door zijn lidmaatschap bij de hondenschool, door ondertekening van het
aansluitingsformulier, akkoord met het onderstaande terreinreglement.
2. Het terrein is slechts toegankelijk voor leden met een geldige lidkaart. Iedereen die met
een hond les volgt moet in het bezit zijn van een persoonlijke lidkaart. Deze moet op
vraag kunnen getoond worden. Indien niet, kan de toegang tot de les ontzegd worden.
3. Per les kan een geleider slechts met één hond les volgen. Het wisselen van geleider tijdens
de les wordt niet toegestaan. Alle andere personen zijn tijdens de lessen niet toegelaten op
de terreinen.
4. Betaalde lidgelden kunnen na zeven kalenderdagen niet teruggevorderd worden.
5.De jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap aan gunsttarief, kan gebeuren tot eind
januari van het desbetreffende jaar. Leden die na deze datum hun lidmaatschap nog wensen
te vernieuwen zijn opnieuw kandidaat lid en krijgen een nieuw lidnummer.
6. Geleiders zijn toegelaten vanaf 14 jaar. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen les volgen onder
de volgende voorwaarden: een volwassene moet eerst met de hond slagen in de proef
van A/Junior naar B-klas en de jongere start in de Beginnersklas. Alle minderjarige geleiders
dienen vergezeld van een volwassene, die niet op het lesterrein zelf is toegelaten,
maar wel aanwezig dient te blijven. (Niet afzetten en terug komen ophalen !)
7. Elke geleider dient zich in regel te stellen aangaande de wettelijke registratie van zijn hond
(chip of tatoeage). De hond dient de nodige inentingen gekregen te hebben. De geleider is
verantwoordelijk voor de geldigheid d.w.z. dat de inentingen moeten hernieuwd worden.
Aangekondigde controle is mogelijk. De Pavlov-honden moeten ingeënt zijn tegen
kennelhoest, hondsdolheid en rattenziekte.
8. Roken op het terrein en in de kantine is verboden, ook buiten de lesuren.
9. Hondenpoep dient onmiddellijk opgeruimd te worden. De geleider deponeert het
dichtgeknoopt plastiek zakje in de daarvoor bestemde vuilbak..
(tip : voor aanvang van de les een korte wandeling maken in het bos)
10. Het plassen van de honden op de terreinen, tegen de toestellen of de omheining dient
vermeden te worden. Dit maakt het werken met andere honden zeer moeilijk.
11. De toestellen en het materiaal op het terrein dienen met zorg behandeld te worden. De
omheining dient niet om op te leunen, toestellen dienen niet om op te zitten of op te spelen.
Pavlov is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
12. Elke geleider let erop dat, bij het betreden of het verlaten van het terrein, de
toegangspoorten steeds worden gesloten.

13. Loopse teven worden niet op de terreinen, in de kantine of in de onmiddellijke omgeving
toegelaten. Dit geldt voor een periode van minstens 4 weken vanaf de aanvang van de
loopsheid.
14. Ongewenst gedrag is verboden. De instructeurs hebben het recht de geleider in de les te
weigeren, indien deze zich niet aan de regels houdt en het advies van instructeurs negeert.
Herhaling kan schorsing tot gevolg hebben. Dit betekent dat de betrokkene en/of de hond
ook buiten de lesdagen de terreinen niet mag betreden.
15. Geleiders die te laat in de les komen kunnen geweigerd worden. Geleiders die de les
vroeger wensen te verlaten dienen dit te melden aan de lesgevende instructeur.
16. Pavlov werkt tijdens de les met een vaste halsband of harnas.
Prikbanden, Halti’s, slipkettingen, enz zijn ten strengste verboden.
17. De instructeurs behouden het recht om een geleider met zijn hond terug te sturen naar
een lagere klas.
18. Elke geleider volgt de les zoals die door de instructeurs wordt gegeven en voert de
bevelen op een correcte manier uit.
19. Elke geleider is en blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door
zijn hond.
20. Alle honden blijven altijd en overal aangelijnd, zowel op lesdagen als op niet-lesdagen.
21. Uitsluitend na de lessen en op niet-lesdagen kunnen de afgebakende terreinen gebruikt
worden als losloopzone : apporteren, spelen, oefenen met losse lijn. Betreden en verlaten
van deze terreinen steeds met de honden aangelijnd.
22. Via Hondenschool Pavlov en op advies kan een lid deelnemen aan de brevetproef van
de KKUSH. Deelnemen aan de Sociale Proef kan steeds op advies van Hondenschool Pavlov.
23. Voor, tijdens en na de lesuren wordt aan Pavlov-leden gevraagd in de omgeving van
het terrein hun honden aangelijnd te houden. Dit om o.a. conflicten met andere
bosgebruikers te beperken.

