David Kubalík,

Útulek pro opuštěná zvířata
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IČ: 706 99 879 , DIČ:CZ8303112729
tel: 604 451 258

Pravidla pro dobrovolníky a
venčící návštěvníky
1. Dobrovolníkem či venčícím návštěvníkem (dále jen návštěvník) může být každá
osoba starší 18 let. V případě dětí do 15 let je nutný doprovod dospělé osoby a
písemný souhlas zákonného zástupce s touto činností, pokud zákonný zástupce není
přímo doprovod. Rodiče plně zodpovídají za své děti. Zvíře může vědomě i
nevědomě ublížit. V případě dítěte od 15 do 18 let stačí písemný souhlas zákonného
zástupce. Formuláře jsou na webu.
2. Každý, kdo chce jít za zvířetem do kotce či s ním mimo kotec zvířete, je povinen se
seznámit s těmito pravidly, provozním řádem, požárními i bezpečnostními
směrnicemi. Pravidla pro dobrovolníky i provozní řád jsou vyvěšeny v útulku a na
webu útulku. Požární a bezpečnostní předpisy jsou vyvěšeny v útulku.
3. Z návštěvníka se dobrovolník stává zaregistrováním v databázi útulku. Bližší
informace podá pracovník útulku.
4. V případě jakýchkoliv nejasností se každý vždy obrátí na vedoucího či zaměstnance
útulku.
5. Dobrovolník může vykonávat tyto činnosti: venčení, mazlení koček, kartáčování
zvířat, úklid v kotcích a klecích či jiné práce, o které ho pracovník útulku požádá.
Například koupání a stříhání psů, atd.
6. Dobrovolník pracuje v útulku dobrovolně a bez nároku na honorář či nějaké
zvýhodnění. Úlevy nepřináší ani věk, doba dobrovolnictví či odvedená práce.
7. Od vstupu do kotce/klece/místnosti až po odchod po venčení/stříhání/koupání je
dobrovolník za zvíře zodpovědný. Proto zvíře nepůjčuje jiným osobám, výjimkou je,
pokud je k tomu dobrovolník pověřen pracovníkem útulku. V tomto případě je za
zvíře zodpovědný ten, kdo si zvíře půjčuje. Zvíře musí venčit na vodítku (na volno
jen po dohodě s pracovníkem útulku).
8. Každý, kdo si bere zvíře z kotce, s ním zachází tak, aby mu nezpůsobil bolest. Dbá
však při manipulaci se zvířetem především o své zdraví, zdraví ostatních lidí a
dalších zvířat. Nedoporučuje se tak např. strkat ruce přes mříže. Zakazuje se strkat
ruce mezi rvoucí se zvířata, provokovat zvířata či vydávat povely vedoucí k poranění
osob, zvířat či ničení majetku. Například „trhej“, „zadrž“, „kousni“, „šupák“ a jiné.
9. Každý za sebou vždy zavírá pojistná vrátka a dveře, aby zamezil úniku zvířat.
Například při manipulaci s nimi. Dále za sebou zavře vrátka kotce, i když je kotec
prázdný. Zvíře po vyvenčení vrátí do stejného kotce, z kterého si je půjčil (na kotci
jsou zpravidla umístěny identifikační lístky psů se jménem a číslem) a
zaklapne/zasune všechny petlice/závory na dveřích kotce, místnosti či voliéry.
10. Na procházky lze brát jen psy zdravé a vakcinované. Kde je na kotci poznámka
„Nevenčit“, (popř. „Nevenčit, karanténa“), dobrovolník či návštěvník psa nebude
brát ven, ani na něho sahat a vstupovat k němu do kotce, neřekne-li mu pracovník
útulku jinak.

11. Dobrovolník ani návštěvník nebude krmit žádné zvíře, aniž by se nejdříve dotázal
pracovníka útulku. Pokud má zvíře určenou určitou dietu (což bývá zpravidla
uvedeno na kotci či v přípravně na bílé tabuli) je na kotci poznámka „Nekrmit“,
„BEZ pamlsků, prosím. Mám dietu“ nesmí dostat ani piškoty.
12. Piškoty a podobné pamlsky dostává pes pouze na procházce jako odměnu za činnost.
Nehází se do kotců. Piškot i pamlsky nejsou krmivo, proto budou psovi dávány jen
jako odměna. Kočky piškot nedostanou vůbec, mají své vlastní pamlsky. U zvířat
s dietou lze jako odměnu použít, po dohodě s pracovníkem, granule, kterými je
krmen.
13. Pokud není na kotci uvedeno, že pes dostává léky do vody, dobrovolník může misku
vyčistit a vyměnit zvířeti vodu sám. Misky však nedávat úplně plné. V kotci, kde je
jeden pes, stačí 2 misky. Jedna na potravu, druhá na vodu.
14. V případě, že si dobrovolník vypůjčí jakékoli náčiní či prostředky (např. hřebeny,
nůžky, misky, obojky, vodítka, odblešovadla), po použití je vždy vrátí ČISTÉ na
původní místo. Kartáče se vrací zpět bez chlupů! Vodítka se věší za madlo/smyčku a
vrací se nezauzlovaná. Rozbité vodítko, obojek či kartáč nevyhazujte, ale nahlaste.
15. Dobrovolník může dát psovi pelech/deku pouze po souhlasu pracovníka útulku!
16. Hračky lze zvířeti dát, pokud je na procházce či pod dozorem. Při odchodu se musí
všechny hračky z kotců/dvora/místností odstranit a uklidit. Pokud zvolí návštěvník/
dobrovolník špatnou hračku, hračku neuklidí či neuhlídá a nějaké zvíře jí či její část
spolkne, je tento dobrovolník/návštěvník za následky plně zodpovědný
17. Dobrovolník si bere na venčení jen jednoho psa (max. 2 malé a jemu známé, a to do
40 cm v kohoutku). Při venčení je důležité dbát na odstup od ostatních psů z důvodu
bezpečnosti psů i dobrovolníka, proto se nedoporučuje venčení ve větších skupinách.
18. V areálu útulku se snažíme zamezit psům ve vykonávání potřeby, především močení
na keře, stromky apod. Pokud pes vykoná potřebu v areálu útulku, povinností
dobrovolníka je exkrementy odstranit a uklidit do popelnice k tomu určené, tzn.
zelená popelnice s nápisem „nebezpečný odpad“, s pomocí lopaty, košťátka a
hrabiček (na udírně vedle maringotky). Úklid musí být proveden co nejdříve, nejdéle
ten samý den.
19. Pokud je pes vyvenčený, popřípadě všichni psi z kotce, dobrovolník umístí na kotec
cedulku v týdnu „Vyvenčeno“, v sobotu „Sobota Vyvenčeno“ a v neděli „Neděle
Vyvenčeno.“
20. Při odchodu si každý dobrovolník po sobě uklidí. Obojky a vodítka na věšáky k tomu
určené. Očištěné kartáče, nůžky, atd. na místa k tomu určená. Odpadky vyhodí do
popelnic (to platí i pro nedopalky od cigaret!, ty patří do popelníku). V útulku se
odpad třídí!
21. Pokud dobrovolník zaznamená změnu ve zdravotním stavu psa (např. průjem, krev
ve stolici, zranění), oznámí to pracovníkovi útulku.
22. Ideální doba pro venčení psa je zhruba 30 minut.
23. Dodržujte pokyny a upozornění psaná na cedulích u kotců i v celém areálu!
24. Po odemčení zámku u kotce zavěste zámek dále od očka pro zamčení, aby bylo
poznat, zda je kotec zamčený či ne.
25. Se zvířaty neodjíždějte bez vědomí pracovníka žádnými dopravními prostředky či
neodcházejte s nimi domů.
26. Venčit je možné vždy v otevírací době útulku, uvedeno na webu útulku či bráně
útulku. Jakékoli změny jsou předem uvedeny na bráně útulku či na webových
stránkách útulku. Nejpozději by se měl návštěvník/ dobrovolník vrátit z procházky se

zvířetem 10min před zavírací dobou.
27. Nedodržení pravidel bude trestáno až zákazem vstupu do útulku.
28. Tato pravidla doplňují či zpřesňují provozní řád útulku.
29. Za návštěvníka je považován i zájemce o zvíře, který si je chce před podpisem
smlouvy/protokolu vzít na procházku.
30. Dobrovolníci i návštěvníci berou na vědomí, že v areálu útulku je instalován
audiovizuální záznamový systém a záznam slouží útulku.
Pravidla jsou platná od 23. 3. 2017
Bc. David Kubalík, DiS.
majitel útulku

