
DZIELNICOWY WYBIEG DLA PSÓW 
Regulamin

 (odpis)

Witaj na wybiegu dla psów! Miejsce to powstało dzięki zaangażowaniu właścicieli psów. Zanim z niego
skorzystasz,  zapoznaj  się  z  obowiązującymi  na  nim zasadami.  Regulamin jest  po  to,  aby  zapewnić
porządek i bezpieczeństwo wszystkim korzystającym. 

1. Wybieg dla psów jest terenem przeznaczonym do odbywania spacerów i zabaw z psami bez 
smyczy. 

2. Jesteś zobowiązany do zadbania, aby brama wejściowa była zamknięta oraz by pies nie mógł 
samodzielnie opuścić wybiegu. 

3. Jeżeli Twój pies nosi obrożę typu kolczatka lub z ćwiekami, na czas pobytu na wybiegu zastąp ją
zwykłą obrożą. 

4. Jesteś zobowiązany/a do bezpośredniego nadzoru nad psem, którego jesteś właścicielem bądź 
opiekunem. Dbaj o to, by Twój podopieczny nie napadał na innych korzystających, reaguj w 
razie wystąpienia niechcianego zachowania. 

5. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie psa na terenie wybiegu oraz wyrządzone przez 
niego szkody. 

6. Jesteś zobowiązany/a do sprzątnięcia po psie, który jest pod Twoim nadzorem – do tego służą 
kosze umieszczone na wybiegu. 

7. Pamiętaj, aby posprzątać także śmieci po sobie. 

Niesterylizowane/niekastrowane suki zapraszamy w okresie poza rują. 

8. Jeśli Twój pies ma problemy w kontaktach z innymi psami lub ludźmi tzn. reaguje agresją, 
dużym lękiem, nadpobudliwością, możesz korzystać z wybiegu wtedy, kiedy nie ma na nim 
innych lub gdy uzyskasz zgodę obecnych. 

9. Jeśli wymaga tego sytuacja lub zachowanie psa jesteś zobowiązany/a do użycia smyczy lub 
nałożenia psu kagańca. 

10. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie wybiegu wyłącznie pod nadzorem osoby 
dorosłej/opiekuna. 

11. Możesz nagradzać swojego psa tak zwanymi „smaczkami”, ale pamiętaj, że wybieg nie jest 
miejscem karmienia – dzięki temu unikniemy walki o zasoby. 

12. Możesz korzystać z zabawek typu piłka, frisbee w sytuacji, kiedy na wybiegu przebywa jeden 
pies lub kiedy godzą się na to pozostali korzystający. Jeśli zostaniesz poproszony o schowanie 
zabawki, jesteś zobowiązany zastosować się do prośby lub opuścić teren wybiegu. 


