Pozornost, motivace a komunikace se
psem
Aneb budeme si hrát 😊

Pro koho je kurz určený
•
•
•
•
•
•

•
•

Pro všechny, kteří chtějí se svým psem trávit volný čas, snaží se mu porozumět a zjistit co ho
baví,
Velmi vhodné pro každého, kdo by chtěl vyzkoušet nějaký sport se psem jako základní
příprava předtím, než začnete,
Pro ty, jejichž pes je nepozorný, často odbíhá zrovna když chcete cvičit nebo učit něco
nového a vše kolem je zajímavější a důležitější než páníček,
Také pro majitele štěňátek a ty, kteří mají svého prvního psa,
Na plemeni ani na stáří psa nezáleží,
Je třeba si uvědomit, že odměnu a motivaci si určuje pes, nikoli pán (aby to pro psa bylo
motivací musí se to líbit jemu nestačí, když se to líbí majiteli 😊). Proto uvažte, zda jste
ochotni pro svého psa ze sebe trošku udělat šaška, měnit různě intonaci vašeho hlasu… a hrát
si s ním tak aby to bavilo hlavně vašeho psa (ale i Vás – pes vaši náladu velice snadno pozná),
Pes nesmí být agresivní a ohrožovat ostatní psy nebo lidi,
Dále je také třeba počítat s tím, že nebudete vy, ani váš pes umět vše za pár lekcí a že tempo
pokroku je u každého týmu individuální. Každý pes i jeho pán je jiný a je třeba nalézt
společnou cestu, hodně záleží i na tom, co psa naučíte a jak si s ním hrajete a komunikujete
převážně mimo cvičiště.

Kdy
•

•
•

Datum a čas jednotlivých lekcí bude zveřejňován v přihlašovací tabulce, do které po
přihlášení do kurzu získáte přístup (na lekci se hlásíte prostřednictvím této tabulky, popř
pomocí SMS, při přihlášení méně než dvou týmů se lekce nekoná!),
Délka lekce závisí na počtu přihlášených do kurzu,
Při zrušení lekce ze strany spolku nebo z důvodu nepřízně počasí bude lekce nahrazena.

Náplň kurzu
•

•

Rozvoj spolupráce psa s psovodem, naučit se hrát si se psem a zdokonalit schopnost psa
soustředit se a částečně ho také naučit sebeovládání. Prevence a řešení nesoustředěnosti a
odbíhání při cvičení,
Individuální přístup ke každému týmu.

Další informace
•
•

Kurz probíhá jako 11 po sobě následujících lekcí,
První úvodní lekce je zdarma,

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

Cena za tým (psovod a jeden pes): 600Kč (kurzovné je splatné na účet klubu, a to po podání
přihlášky, tj. před druhou lekcí),
Pokud se některé z lekcí nebudete moci zúčastnit je potřeba zavčas informovat vedoucího
kurzu (pokud se omluvíte zavčas vedoucímu kurzu, je možné po dohodě takovouto lekci
nahradit později. Pokud se nedostavíte (a jste přihlášení na lekci), bez upozornění
vedoucího kurzu, je lekce počítána do celkové délky kurzu stejně, jako byste byli
přítomni!),
Maximální délka kurzu jsou 4 měsíce (do té doby musíte mít lekce vybrány jinak zbylé lekce
propadají!). Pokud se lekce budou nahrazovat (při zrušení ze strany spolku) dojde
k prodloužení maximální doby o tolik týdnů kolik bude nahrazených lekcí.
V našem spolku cvičíme výhradně pozitivními metodami, je tedy vyloučeno hrubé chování
ke psu nebo nucení psa násilím do něčeho co by mu nebylo příjemné!!! Dále je nepřijatelné
používat na lekcích ostnatý či stahovací obojek,
Vstup na cvičební plochu je dovolen až na pokyn vedoucího lekce,
Pes by neměl být krmený minimálně 2 hodiny před lekcí (z bezpečnostních důvodů), ale
nebýt úplně hladový,
každý účastník kurzu musí odevzdat před započetím kurzu přihlášku a zaplatit kurzovné,
o přijímání do kurzu rozhoduje výbor spolku,
povinnosti účastníků kurzu:
o řídit se platným vnitřním řádem spolku,
o řádně platit kurzovné ve spolku,
o nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy spolku,
o hlásit výboru spolku změny důležitých údajů,
o sledovat komunikaci a dění na webových a facebookových stránkách,
o aktivně se podílet přípravě pomůcek případně pomoci během cvičení ostatních týmů,
o řídit se časy tréninků a pravidly chování při trénincích – viz přihlašovací tabulka a
pravidla každého trenéra.
pokud účastník hrubě poruší vnitřní řád spolku je možné jej (kdykoli v průběhu kurzu, bez
náhrady příspěvku) vyloučit z kurzu. O vyloučení rozhoduje výbor spolku.
pravidla kurzu nesmí být v rozporu s vnitřním řádem spolku.

Co si nosit na lekce
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

psa,
na první lekci očkovací průkaz,
vodítko (flexi – můžete mít, ale mimo to i klasické vodítko) a obojek (ne stahovací nebo
ostnatý),
misku a vodu pro svého psa,
lákavé pamlsky – hodně velké množství malých měkkých pamlsků, ale drobivé pamlsky (např.
piškoty) nejsou příliš vhodné – jsou suché a mohou psu snadno zaskočit, alespoň tři druhy
pamlsků podle oblíbenosti,
oblíbenou hračku – nejlépe více hraček (klidně vše co má váš pes rád),
vhodnou obuv – neklouzavou, ve které se vám bude dobře běhat,
klikr – pokud jej máte,
gumičku do vlasů – ti, kterým by vlasy zacláněly při běhu,
kenelku nebo klec pro psa (popř. alespoň deku pro chvíle kdy bude odpočívat),

•

dobrou náladu a hodně trpělivosti 😊

