1. Nie faworyzujemy zwierząt, każde traktowane jest równo i sprawiedliwie.
2. Uprzednio przygotowane smycze do wyprowadzania psów należy zabrać z miejsca wskazanego
przez Zarząd Schroniska lub pracownika, i po zakończeniu spacerów odłożyć je w to samo miejsce.
3. Psy wychodzą w kolejności boksów, Wolontariusze wyprowadzają psy "strefami", nie wybiórczo.
4. W razie braku możliwości poradzenia sobie z którymś z psów, wskazana jest zamiana zwierząt
między Wolontariuszami.
5. Nie pracujemy na akord, czas spaceru to minimum 20 minut.
6. Czas spaceru dopasuj do kondycji psa (zapytaj Zarządu i/lub pracowników).
7. Wyjątek od powyższego stanowią dwie sytuacje:
a) temperatura na zewnątrz sięga ponad 30 stopni, wtedy maksymalny czas spaceru to 10 minut;
b) pies nie ma siły kontynuować spaceru.
8. Obowiązkiem każdego Wolontariusza jest zamykanie za sobą wszystkich bram oraz drzwi.
9. Wszelkie uwagi dotyczące stanu zdrowia psów i kotów oraz ich kondycji należy zgłaszać
niezwłocznie obsłudze schroniska.
10. Na placu kojców zewnętrznych, w pomieszczeniu hali boksów ogólnych nigdy nie może się
znajdować więcej niż 1 pies lub psy z 1 boksu naraz. Dopiero po opuszczeniu przez nie
pomieszczenia/placu można zapinać kolejne zwierzę na spacer.
11. Zapinamy psa na spacer dopiero po wejściu do jego boksu i zamknięciu bramki.
12. Po wyjściu z boksu przechodzimy z wyprowadzanym psem w odległości min. 1 metra od
pozostałych kojców.
13. Każdy boks wychodzi osobno, w różne strony lub z zachowaniem bezpiecznej odległości
(minimum 20 metrów).
14. Smycz dobieramy do wielkości psa, jeśli nie wiesz jaka jest odpowiednia, zapytaj
pracowników).
15. Wychodzą wszystkie psy z boksu (ewentualne wyjątki wskaże Zarząd/pracownicy) i wszystkie
razem, w jednym czasie do niego wracając.
16. Na spacerze nie dopuszczamy wyprowadzanego psa do kontaktu z obcymi ludźmi oraz
zwierzętami.
17. Uważamy na druty kolczaste, w które pies może się zaplątać oraz rozbite szkło, którym może
się zranić.
18. Należy zgłaszać uszkodzenia miejsc, w których przebywają psy.
19. Po zakończonym spacerze na boksie wyprowadzanego psa/psów należy zawiesić kolorową
klamerkę (uprzednio przygotowane obok smyczy).
20. Zamykając psa po spacerze, Wolontariusz musi dopilnować zabezpieczeń jego boksu.
21. Wolontariusz ma obowiązek sprawdzić, czy w boksie jest świeża woda.
22. W przypadku kotów należy zachowywać się cicho i spokojnie, nie narzucać się kotom
niechętnym do kontaktu.
23. Zadaniem każdego Wolontariusza jest obserwacja psa/kota, z którym aktualnie spędza czas i
przekazywanie swoich spostrzeżeń dot. Zachowań obsłudze Schroniska.
§8
Wolontariuszom zabrania się:
1. Wyprowadzania psy na spacery w miejsce inne, niż to uzgodnione z Zarządem Schroniska.
2. Spuszczania psów ze smyczy.
3. Doprowadzania sytuacji, w których wyprowadzane psy będą pić wody z kałuż oraz zjadać
napotkane śmieci (folie, resztki jedzenia, martwe zwierzęta).
4. Podnoszenia psów na ręce, obchodzenia się z psami i kotami w sposób, który zwierzę uzna za
zagrożenie (wkładanie rąk pod brzuch, do uszu, oczy, pyska).
5. Samowolnego wykonywania prac pielęgnacyjnych.
6. Dopuszczania do negatywnych zachowań zwierząt (agresja wobec innych psów/kotów, skakanie
na ludzi, itp.)
7. Wypuszczania kotów z klatek.

8. Kontaktowania się ze szczeniętami/kociętami po uprzednim kontakcie z dorosłymi psami/kotami.
9. Dokarmiania zwierząt bez zezwolenia Zarządu/pracowników Schroniska.
10. Wstępu na izolatkę zwierząt chorych.
11. Wykonywania gwałtownych ruchów, krzyczenia w obecności psów i kotów.
12. Samodzielnego wnoszenia do boksów i pomieszczeń, w którym bytują zwierzęta zabawek,
karmy, leków, narzędzi niebezpiecznych, ubranek, ozdób, itp., czyli przedmiotów, które mogą
zostać zniszczone i stworzyć bezpośrednie zagrożenie zdrowia i/lub życia psa, czy kota.
13. Ze względu na ochronę danych osobowych, udostępniania osobom postronnym wszelkich
informacji o danych osobowych i adresowych, szczególnie osób adoptujących psy/koty ze
Schroniska.

