Smlouva o výpůjčce psa – Podmínky venčení
Na základě ústně uzavřené smlouvy o výpůjčce psa za účelem venčení uzavřené dne __________
(dále jen „smlouva“), mezi
Jméno a příjmení: _______________________
Datum narození:________________________
:________________________
Adresa: _______________________________
_______________________________
Tel. kontakt: ___________________________
(dále též „venčitel“),
a
spolkem Anidef,z.s.,, IČO: 061 82 771, se sídlem na adrese Žim 59, PSČ 415 01 (dále též jen
„útulek“),
stvrzuje venčitel svým podpisem, že se seznámil s dále uvedenými pravidly pro venčení psa a zavazuje
se tato pravidla dodržovat po celou dobu venčení (výpůjčky).
Pravidla venčení:
1.

Podrobná pravidla pro venčení psů jsou stanovena v Provozním řádu (PR01) spolku AniDef
z.s.. Venčitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s nimi seznámil.

2.

Stanovené otevírací hodiny útulku pro veřejnost je třeba dodržovat. Je vyloučeno, aby se
venčitelé pohybovali v areálu útulku či se vraceli z vycházek mimo stanovený čas otevírací
doby pro veřejnost bez výslovného souhlasu pracovníka útulku.

3.

Po příchodu je nutné nahlásit službě v útulku, se kterým psem chce venčitel jít na procházku
procházku.
Je zcela v kompetenci služby útulku odmítnout vydat vybraného psa na procházku, a to
z jakéhokoli důvodu.

4.

Venčitel se vždy zdržuje na určeném místě v areálu útulku, kde mu služba útulku určí.
Venčitel má přísný zákaz vstupu do prostoru karantén a do kotce
kotce.

5.

Služba útulku psu připne vodítko a nasadí náhubek vždy v kotci, a zamezí tím volnému
pobíhání psa po areálu útulku. Tuto činnost provádí vždy služba útulku (nikoli venčitel).

6.

Venčení probíhá pouze v lokalitách určených zaměstnancem útulku. Vypůjčitel není bez
souhlasu pracovníka útulku oprávněn psa kamkoli přepravovat. Každý venčitel je povinen
sbírat po psovi exkrementy po celé obci, a to i na polích, polních cestách a lesích. Každý
venčitel obdrží při převzetí psa sáček na exkrementy.

7.

Venčitel má přísný zákaz nasazovat, sundávat psu vodítko a/nebo náhubek, prostrkávat prsty
skrz náhubek,, pouštět psa z vodítka a půjčovat jej jiným osobám. Pokud venčitel psa pustí na
volno či sundá psovi náhubek a stane se v průběhu vycházky, že pes někoho
někoh zraní či zraní
jiného psa, či způsobí jakoukoli škodu (na zdraví či majetku), nebo uteče, nese za toto venčitel
plnou odpovědnost a je povinen nahradit škodu tím způsobenou v plném rozsahu.

8.

Venčitel se zavazuje, že nebude na procházce, v kotci ani v areálu
lu krmit psa, aniž by se
nejdříve informoval u služby útulku.

9.

Venčitel nesmí psa fyzicky trestat a chovat se k němu agresivně.

10.

V případě, že si pes sundá během vycházky náhubek, utrpí úraz či jinou zdravotní příhodu,
způsobí škodu, venčiteli uteče, či nastane jakákoli jiná mimořádná událost, venčitel
neprodleně kontaktujte pracovníka útulku na telefonním čísle 00420 606 221 405 a postupujte
podle jeho pokynů.

11.

Pracovník útulku může vyzvat venčitele kdykoli k předčasnému vrácení psa, ten je pak
povinen vrátit psa bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem je venčitel povinen po celou dobu
vypůjčení psa být k dispozici na telefonním čísle uvedeném v záhlaví této smlouvy.

12.

Po příchodu z vycházky venčitel předá psa službě a ta umístí psa zpět do kotce a obstará jej.

13.

Venčitel v plném rozsahu odpovídá za svěřeného psa a odpovídá za všechny škody jím
způsobené útulku, třetím osobám, cizímu majetku a zavazuje se tyto škody v plném rozsahu
uhradit. Uvedené platí i pro případ, že by z jakéhokoli důvodu byl k náhradě škody způsobené
třetí osobě povinen útulek.

14.

Útulek neodpovídá za škody, které pes způsobí venčiteli z důvodu toho, že venčitel porušil
povinnosti stanovené touto smlouvou a/nebo provozním řádem útulku.

15.

Dojde-li v důsledku jednání venčitele ke škodě na zdraví psa, zavazuje se venčitel tuto škodu
v plném rozsahu útulku nahradit (jedná se zejména, nikoli však výlučně, o náklady na
veterinární péči a související náklady). Venčitel bere na vědomí, že pes nemusí být ve
vlastnictví útulku (tzn. může se jednat o psa, u něhož nemusela ještě nastat fikce přivlastnění
dle § 1047 občanského zákoníku) a vlastník psa se může o psa přihlásit. V případě, že
v důsledku jednání venčitele bude na psovi způsobena škoda, může venčitel za tuto škodu
odpovídat i vlastníkovi psa.

16.

Pokud venčitel poruší pravidla venčení či provozní řád útulku, může zaměstnanec útulku
odmítnout zapůjčení psa na vycházku a zakázat vstup do areálu útulku.

17.

Útulek, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje venčitele uvedené v záhlaví
této smlouvy, a to za účelem možnosti kontaktování venčitele ohledně změny času venčení či
předání informací vztahujících se k výpůjčce psa, včetně komunikace ohledně venčených psů,
případně za účelem ochrany oprávněných zájmů útulku v souvislosti s uzavřenou smlouvou.

18.

Útulek bude osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES. Další informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na
webových stránkách půjčitele (www.anidef.cz).

V Žimu dne _________________

______________________________
Podpis venčitele

Souhlas zákonného zástupce venčitele
Já, níže podepsaná/ý
Jméno a příjmení zákonného zástupce venčitele: _________________________
Adresa: __________________________________________________________
Kontakt zákonného zástupce ________________________________________
souhlasím s uzavřením smlouvy o výpůjčce psa v rozsahu podmínek pro venčení psů uvedených výše
mým synem/moji dcerou jakožto venčitelem.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými pravidly venčení, které mají být dodržována, a
které se zavazuji já i moje/můj dcera/náš syn dodržovat, a to včetně ujednání o odpovědnosti za škodu
způsobené venčitelem. V případě vzniku škody způsobené porušením povinností venčitelem se
zavazuji tuto škodu v plném rozsahu nahradit.
V Žimu dne ………………………

…………………………………………………
Podpis zákonného zástupce venčitele

