
Umowa szkolenia psa

Zawarta w dniu …............................... pomiędzy:

firmą „BAGIRA – Szkolenie psów, behawiorysta”, ul. Osiedle Młodych 1/8, 14-100 Ostróda, 

NIP 7393515873, zwaną dalej „BAGIRA”, reprezentowaną przez p. Małgorzatę Veith–Karbowską 

a Panią/Panem  

................................................................................................................................

zam. .........................................................................................................................

legitymującą/cym się dowodem osobistym nr .......................................................................

zwaną/nym dalej „Właścicielem” została zawarta umowa o następującej treści:

1. BAGIRA zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia psa w zakresie:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

2. Cykl szkolenia obejmuje …......... godziny szkoleniowe (Karta Obecności podpisywana na 

każdych zajęciach),

3. Strony ustaliły kwotę wynagrodzenia w wysokości ....................................................zł, 

słownie ..................................................................................................złotych 

płatne w dniu podpisania umowy, dzień ten jest też pierwszym dniem rozpoczęcia szkolenia.

4. Właściciel zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu obowiązującego podczas zajęć.

5. Właściciel oświadcza, iż za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel 

(odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia).

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.

.......................................................                     .......................................................

                       Podpis Właściciela                      Podpis instruktora

BAGIRA - szkolenie psów, behawiorysta, Małgorzata Veith-Karbowska
ul. Osiedle Młodych 1/8, 14-100 Ostróda, NIP 7393515873; tel. 697 423 853; www.bagira.pl



Ankieta uczestnika szkolenia

Imię i nazwisko właściciela psa .........................................................................................

Dane kontaktowe:

adres ................................................................................................................

tel. ...................................................................................................................

e-mail: ..............................................................................................................

IMIĘ PSA .............................................................................................................

Rasa/typ psa .......................................................................................................

Data urodzenia psa ................................................................................................

Nr tatuażu/chipa ..................................................................................................

Płeć ..................................................................................................................

Powód zgłoszenia na szkolenie:

 .......................................................................................................................

 .......................................................................................................................

 .......................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) oraz zdjęć z zajęć tylko i 

wyłącznie na potrzeby „BAGIRA – Szkolenie psów, behawiorysta”

 ...............................................................................................................................

Podpis osoby składającej oświadczenie

BAGIRA - szkolenie psów, behawiorysta, Małgorzata Veith-Karbowska
ul. Osiedle Młodych 1/8, 14-100 Ostróda, NIP 7393515873; tel. 697 423 853; www.bagira.pl



Regulamin szkoleń

1. Właściciel przychodzący na pierwsze zajęcia zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia 

instruktorowi książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami.

2. Pies na zajęcia wprowadzany jest na smyczy, psy agresywne obowiązkowo powinny posiadać 

kaganiec.

3. Psy są spuszczane na terenie wyznaczonym przez instruktora oraz w czasie wyznaczonym przez 

instruktora.

4. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie w trakcie trwania zajęć i na terenie 

gdzie one się odbywają.

5. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z 

tytułu posiadania zwierzęcia).

6. Psy dorosłe z zaburzeniami przyjmowane są na zajęcia grupowe po wcześniejszej konsultacji 

zoopsychologicznej lub treserskiej.

7. W sytuacjach psiej awantury żaden właściciel nie rozdziela psów, robi to wyłącznie instruktor 

szkolenia.

8. W zajęciach uczestniczy (o ile jest taka możliwość) cała ludzka część rodziny psa.

9. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności min. 24h przed 

szkoleniem. Nie powiadomienie o nieobecności w w/w terminie skutkuje wpisem w Karcie 

Obecności jako "obecność".

10. Opuszczenie 3 zajęć bez uprzedzenia uprawnia do skreślenia z listy uczestników szkolenia, bez 

prawa zwrotu opłaty za szkolenie.

11. Chore psy opuszczają zajęcia na czas rekonwalescencji (o ile informacja została przekazana 

instruktorowi szkolenia).

12. W przypadku wcześniejszej rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 

(Przypadki losowe mogą być rozpatrywane indywidualnie).

Zapoznałem/am się z regulaminem i go akceptuję.

................................................................................................................................

Data, podpis 

BAGIRA - szkolenie psów, behawiorysta, Małgorzata Veith-Karbowska
ul. Osiedle Młodych 1/8, 14-100 Ostróda, NIP 7393515873; tel. 697 423 853; www.bagira.pl


