Regulamin odwiedzin i wyprowadzania zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady odwiedzin, wyprowadzania zwierząt na spacery oraz przyjmowania
wycieczek dzieci i młodzieży przez Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie.
§1
Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Schronisku – oznacza Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie.
2. Wolontariuszu – oznacza osobę działającą na podstawie Porozumienia o świadczenie usług wolontariackich
zawartej ze Schroniskiem.
3. Biurze Schroniska – oznacza wydzielone pomieszczenie Schroniska z dyżurującym pracownikiem.
4. Osobie odwiedzjącej – oznacza osobę zainteresowaną adopcją zwierząt, rekreacyjnym wyprowadzeniem
zwierzęcia na spacer lub obejrzeniem zwierząt w Schronisku.
5. Akcjach promocyjnych – oznacza wszelkie organizowane akcje z udziałem zwierząt ze Schroniska.
§2
Ochrona danych osobowych

§3
Postanowienia ogólne
1. Odwiedziny i rekreacyjne wyprowadzanie zwierząt w Schronisku można realizować w godzinach pracy biura
Schroniska.
2. Każda osoba odwiedzająca Schronisko jest bezwzględnie zobowiązana do zapoznania się i stosowania
niniejszego Regulaminu oraz odnotowania swojej obecności w biurze Schroniska.

3. Osoby wprowadzające dzieci na teren Schroniska zobowiązane są do pełnienia nad nimi ścisłego nadzoru
oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo na terenie Schroniska oraz podczas spaceru
ze zwierzęciem.
4. Na terenie Schroniska obowiązuje zakaz dokarmiania i dotykania zwierząt w klatkach, otwierania klatek
ze zwierzętami oraz wyjmowania zwierząt z klatek przez osoby odwiedzające.
5. Osoba odwiedzająca Schronisko, niebędąca wolontariuszem może poruszać się po terenie Schroniska
wyłącznie z pracownikiem lub wyznaczonym wolontariuszem. Pracownik w wyjątkowych sytuacjach może
wyrazić zgodę na samodzielne przemieszczanie się osoby odwiedzającej po terenie placówki.
6. Osoba odwiedzająca ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności zabrania
się stosowania przemocy zarówno fizycznej jak i werbalnej w stosunku do pracowników schroniska,
wolontariuszy, innych osób oraz zwierząt.
§4
Wyprowadzanie zwierząt na spacery oraz udział w akcjach promocyjnych
1. Zwierzę na spacer może wyprowadzić wolontariusz Schroniska lub inna osoba odwiedzająca,
po potwierdzeniu dokumentem swojej pełnoletniości.
2. Zwierzęta do spaceru wyznacza i odnotowuje pracownik biura Schroniska.
3. Osoba odwiedzająca może jednocześnie sprawować opiekę wyłącznie nad jednym psem i nie może
przekazywać go podczas spaceru osobom trzecim.
4. Zwierzę na spacer wydaje, a po spacerze odbiera wyznaczony wolontariusz lub pracownik Schroniska.
5. Osoba wyprowadzająca zwierzę ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwierzęcia i osób trzecich
także poza terenem Schroniska.
6. Podawanie przysmaków dla zwierząt podczas spaceru możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody
w biurze Schroniska.
7. Osobę odwiedzającą, obowiązuje podczas spaceru zakaz uwalniania psa ze smyczy.
8. Pracownik Schroniska może odmówić wydania zwierzęcia na spacer.
§5
Przyjmowanie wycieczek dzieci i młodzieży
1. Przyjmowanie wycieczek dzieci i młodzieży możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu
wycieczki w biurze Schroniska.
2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na terenie Schroniska oraz za przestrzeganie
niniejszego Regulaminu odpowiadają ich opiekunowie.
3. Poruszanie się wycieczek dzieci i młodzieży po terenie Schroniska możliwe jest tylko i wyłącznie
z pracownikiem Schroniska lub wyznaczonym przez biuro wolontariuszem.
§6
1. Na terenie Schroniska nie mogą przebywać:
1)
2)
3)
4)

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,
Osoby niepełnoletnie nie będące wolontariuszami bez opiekuna,
Osoby które naruszyły niniejszy regulamin i sprowadziły zagrożenie dla zwierząt i ludzi,
Osoby którym dyscyplinarnie wypowiedziano porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontariackich.
§7

Regulamin wchodzi w życie na podstawie zarządzenia Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie.

