ZBIÓR ZASAD DLA
CZWORONOŻNYCH
GOŚCI I ICH
WŁAŚCICIELI
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W Domach Morskich czworono ni go cie to dla nas

ł

ązku z tym, przygotowaliśmy
zbiór zasad, których prosimy przestrzegać. Dotyczy to
zarówno właścicieli psów jak i Gości w stosunku do innych
cz onkowie rodziny :) W zwi

piesków. Wspólnie stwórzmy miejsce idealne dla dzieci,

ł

rodziców i piesków - sami wiecie jak jest ich ma o :)

* Poniższe zasady zostały opracowane wraz z trenerami i behawiorystami ze szkoły dla psów "Control Dog". Dziękujemy :)

PILNUJ SWOJEGO PUPILA - kochamy zwierzęta, jednak musimy pamiętać o tym,
że wypoczywają tutaj osoby, które mogą się bać psów, mieć jakiś uraz, albo
niekoniecznie chcą wejść w odchody… Sprzątajmy po naszych pieskach i
trzymajmy je na smyczy, a wtedy każdy będzie szczęśliwy :)

1. Od Psiaków przybywających w Domach Morskich oczekujemy pełnej socjalizacji
i sympatii w stosunku do reszty świata.
2. W recepcji można poprosić o specjalne koce, aby wylegiwanie się było wygodne
i przyjemne :) Prosimy, aby psiaki nie leżały na kanapach lub łóżkach bez
uprzednio wyłożonych kocy.
3. Nasi czworonożni Goście zobowiązani są do posiadania książeczki z aktualnymi
szczepieniami i przedwakacyjnym odrobaczeniem
4. Prosimy, aby pieski nie wchodziły na teren placu zabaw oraz boiska, a przy
basenie #smażing czy #plażing odbywał się w wyznaczonym do tego miejscu.
5. Prosimy o zachowanie psiej czystości i zbieranie psich "paczek" :-) na całym
terenie Domów Morskich. Oczywiście poza naszym terenem tez.
6. Prosimy o nie prowadzenie remontów ogródkowych :) Obowiązuje zakaz
kopania na całym terenie Domów Morskich.
7. Prosimy również o dbałość o zieleń wokół Domów Morskich, nie wyrywanie
drzewek, nie obgryzanie gałązek i nie zjadanie listków.
8. Prosimy o zachowanie porządku na wybiegu, odkładanie zabawek po
skończonej zabawie i sprzątanie.
Jeśli na wybiegu bawi się już piesek, prosimy aby ZAWSZE ZAPYTAĆ SIĘ
jego właściciela, czy można wejść ze swoim pupilem. Nie każdy piesek jest
gotowy na towarzystwo innych psiaków.

... a teraz bardziej poważnie :)
1. W Ośrodku mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Ich pobyt prosimy wcześniej
uzgadniać z właścicielami Ośrodka.
2. Właścicieli psów prosimy o posiadanie posłania dla psa, koca lub klatki
kennelowej (jeśli pies jest nauczony w niej spokojnie przebywać) oraz ważną
książeczkę szczepień. Klatkę kennelową można u nas również wypożyczyć
(odpłatnie)
3. Pieski prosimy wyprowadzać na smyczy, pod opieką właściciela, bądź osoby
upoważnionej. Psy nie mogą biegać „luzem” po terenie Ośrodka. Pamiętajmy o
innych gościach, którzy mogą się bać piesków - dotyczy to zarówno piesków
większych i tych najmniejszych :)
4. Właścicieli psów prosimy o natychmiastowe sprzątanie nieczystości
pozostawionych przez psy na terenie ośrodka i w jego otoczeniu.
5. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domku dłużej, niż
wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy
pracownicy Ośrodka będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w domku
zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie ośrodka, bądź może spowodować
sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, personel ośrodka będzie starał się
skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie
niemożliwy, właściciel ośrodka zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do
domku gościa. Wszystkie koszty wynikłe z powyższej sytuacji pokrywa właściciel
zwierzęcia.
6. Prosimy, aby pieski nie leżały bezpośrednio na kanapach lub pościeli - specjalne
koce są dostępne w recepcji.
7. Wszystkie szkody w mieniu ośrodka, bądź mieniu innych gości spowodowane
przez zwierzęta będą wyceniane przez właścicieli ośrodka , a ich wysokość pokrywa
właściciel zwierzęcia.
8. Jeśli pies będzie znacząco utrudniał pobyt innym gościom lub stwarzał realne
zagrożenie dla gości w ośrodku, gospodarze zastrzegają sobie prawo do wydalenia
właścicieli psów i psa z ośrodka. Kwota za resztę dni pobytu zostanie zwrócona.
9. Plac zabaw, huśtawki, oraz basen są przeznaczone jedynie do użytku przez dzieci
oraz osoby dorosłe. Prosimy nie wprowadzać tam piesków :)

U nas pieski też mają swoje prawa,
więc prosimy o zapoznanie się z
nimi :)
1) Pies jest własnością właściciela i nikt bez pytania nie ma prawa zbliżać się do
niego, głaskać i przytulać. Piesek może tego nie lubić, być psem lękliwym,
niezsocjalizowanym, co w przypadku nadmiernego kontaktu obcej osoby może
doprowadzić do ataku i ugryzień.
2) Jeśli chcemy podejść do psa w pierwszej kolejności pytamy o to właściciela. Pod
żadnym pozorem nie podchodzimy do psów bez zgody ich opiekunów.
3) Pies to nie zabawka! Pamiętajmy że większość psów nie przepada za głaskaniem
czy przytulaniem. Pamiętajmy o tym, że pies jest psem, nie uczłowieczajmy go i nie
traktujmy jak człowieka. Dlatego więc, starajmy się nie "męczyć" psów nadmiernym
głaskaniem i przytulaniem. Jeśli chcemy zrobić im przyjemność zdecydowanie lepszą
formą będzie poczęstowanie ich smaczkami lub rzucenie piłki (zawsze jednak
zapytajmy o zgodę właściciela).
4) Jeśli na wybiegu przebywa właściciel ze swoim psem, zawsze pytajmy o zgodę
wejścia na wybieg i dołączenia do zabawy. Uszanujmy, jeśli właściciel się nie
zgodzi. Nie każdy piesek czuje się dobrze w towarzystwie nowych piesków.
5) Jeśli chcemy podejść z naszym psem do drugiej osoby z psem, w pierwszej
kolejności spytajmy o pozwolenie właściciela psa. Większość psiaków nie ma
potrzeby kontaktowania się z każdym napotkanym psem i bardzo często czują się źle
i niekomfortowo podczas bliskich kontaktów, co również może doprowadzić do
agresji pomiędzy nimi. Najlepiej jest minąć się z drugim pieskiem nie wchodząc w
bliską interakcje - dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych sytuacji.
6) Nie zostawiamy psów samych biegających po ośrodku ani przypiętych do
domku/ogrodzenia bez opiekuna.
7) Pilnujemy i kontrolujemy dzieci utrzymując je w bezpiecznej odległości od psów.
Dla większości piesków dzieci są bardzo "straszne" ponieważ są nieprzewidywalne,
bardzo aktywne, dużo biegają, szybko się ruszają, wydają dużo dźwięków i hałasu zawsze powoduje to u psa lęk i stres. Starajmy się zachować bezpieczną odległość
"maluchów" od psów. Warto od małego uczyć dzieci podstawowych zasad
obchodzenia się z psem :)

