Medlemsvilkår/retningslinjer
Dyreklinikken Bergen Vest
- Vil kunne foreta adgangskontroll.
- Vil kunne sjekke og kreve kopi av ID for å kontrollere medlemskapet.
- Skal tilrettelegge trening av hund slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.
- Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med
kundenes etterspørsel i forbindelse med utleie, kurs, vedlikehold, stevner, ferieavvikling,
helligdager og liknende.
- Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer/hund og/eller gjenstander som
oppstår under trening eller opphold på banen.
- Fastsetter de regler som gjelder på treningsbanen. Medlemmet plikter å følge de anvisninger
og regler som Dyreklinikken Bergen Vest gir.
Medlemmet
- Medlemskapet er personlig og kan ikke brukes av andre enn selve medlemmet.
- Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
- Personer under 18 år som ønsker å bli medlem trenger foresattes signatur ved innmelding.
- Medlemmet og dens hund er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte
Treningsbanen.
- For bruk av agilityapparater kreves det at medlemmet har vært gjennom et nybegynnerkurs i
agility, dette for å unngå skade på hund, feilinnlæring og skader på apparater.

Terminering av medlemskapet
Dyreklinikken Bergen vest forbeholder seg retten til å heve medlemsavtalen med medlemmet
dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på retningslinjer:
- Tyveri fra treningsfasilitetene eller medlemmene.
- Hærverk på fasilitetene
- Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.
- På en eller annen måte opptrer mot Dyreklinikken Bergen Vest's interesser og formål.
- Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte ved Dyreklinikken Bergen Vest.
- Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra ansatte ved Dyreklinikken Bergen Vest.
- Forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før terminering av medlemskapet.
Alle hunder skal være ferdig luftet før man tar i bruk banen. Alle er ansvarlige for å holde
banen ren for søppel og ekskrementer.
Alle medlemmer har lik rett til å trene på banen. Vis hensyn til hverandre og dens hunder.
Løse hunder skal alltid være under kontroll.
Hunder skal alltid føres i bånd når de er på vei til/fra biler eller oppholder seg på utsiden av
treningsbanen. Oppstår det skade eller annen konsekvens av at hunder er løse, vil det være
eier/fører som må bære det fulle og hele ansvaret , inklusiv økonomisk inndekning.
Bruk av treningsbanen forutsetter en type håndtering av hunder hvor det ikke gjøres bruk av
straff eller annen bevist påføring av ubehag under trening. Brudd på denne bestemmelsen kan
resultere i umiddelbar bortvisning og terminering av medlemskapet.

Alle medlemmer som oppholder seg på banen er ansvarlig for å holde annlegget i rettmessig
stand. Forlat banen i den stand du ønsker å finne den.
Området rundt hele klinikken og treningsbanen er video overvåket.

Vis hensyn til våre naboer, respekter treningstidene og unngå
unødvendig støy.

