REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLEŃ W SPRAWIE UZYSKIWANIA
UPRAWNIEŃ LICENCJONOWANEGO POZORANTA
Verein Terrier und Schaferhund Freunde im IHV e.V.

Rozdział I
Wymagania dla kandydatów :
1. Członkostwo w Verein Terrier und Schaferhund Freunde im IHV e.V.
2. Uzyskanie nominacji przez kandydata z Głównej Komisji ds. Szkolenia Związku do
rozpoczęcia stażu, po pozytywnej ocenie stażu na licencjonowanego pozoranta.
3. Odbycie stażu jako pozorant co najmniej rok.
4. Zaliczenie egzaminu teoretycznego z zakresu następującej wiedzy kynologicznej :
- znajomość ras psów objętych psychotestami,
- zachowania psa- prawidłowego i zaburzeń- ich korekta,
- budowa i anatomia psa,
- wychowanie, socjalizacja i szkolenie psa,
- zasady udzielania ludziom i psom pierwszej pomocy przedmedycznej, dotyczy urazów,
jakim mogą ulec ludzie i psy podczas przeprowadzanych psychotestów czy zawodów PT,
IPO itd.,
- regulaminy związane z działalnością sędziów prób pracy i Głównej Komisji
ds.Szkolenia Związku.
5. Zaliczenie egzaminu praktycznego , którego zakres obejmuje :
- asystentury podczas psychotestów – co najmniej 3, zakończone pozytywną oceną
sędziego prób pracy,
- asystentury podczas egzaminów lub zawodów PT – co najmniej 3, zakończone
pozytywną oceną sędziego prób pracy,
- asystentury podczas egzaminów lub zawodów IPO – co najmniej 3, zakończone
pozytywną oceną sędziego prób pracy.
6. Uzyskanie pozytywnej oceny od sędziego prób pracy lub pozoranta licencjonowanego.
7. Uczestnictwo w co najmniej jednym z seminariów/szkoleń/kursów z zakresu szkolenia
psów/ behawioru psów/ wychowania i socjalizacji psów/ udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej ludziom i psom, organizowanego przez uznawanego szkoleniowca oraz
przedstawienie dyplomu lub zaświadczenia Głównej Komisji ds.Szkolenia.
8. Złożenie do protokołu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
określonych w niniejszym regulaminie, co z kolei uprawnia do ubiegania się o nominację
na Licencjonowanego Pozoranta.
9. Licencjonowany Pozorant jest zobowiązany pracować społecznie na rzecz Związku.
Rozdział II
Nabycie uprawnień
10. Główna Komisja ds. Szkolenia Związku sprawdza spełnienie wymagań kandydata na
licencjonowanego pozoranta.
11. Główna Komisja ds. Szkolenia po pozytywnej ocenie kandydata składa do Zarządu
Głównego wniosek o nominację kandydata na licencjonowanego pozoranta.

12. Tytuł pozoranta licencjonowanego uprawnia do pozoracji psom podczas psychotestów nr
1, 2 i 3 oraz egzaminów i zawodów z zakresu PT i IPO.
Rozdział III
Utrata uprawnień
13. Licencjonowanemu Pozorantowi mogą zostać cofnięte lub odebrane uprawnienia w
przypadku złamania przepisów Związku. Cofnięcie uprawnień może nastąpić również w
sytuacji rezygnacji z członkostwa przez pozoranta w okresie 2lat od daty otrzymania tych
uprawnień, jeśli zostały one uzyskane i nadane przez Związek.
14. Decyzje o cofnięciu lub odebraniu uprawnień podejmuje Zarząd Główny.
15. Pozorant, wobec którego toczy się jakiekolwiek postępowanie dyscyplinarne w Związku
zostaje zawieszony w prawach pozoranta na czas jego trwania.
16. W sprawach innych postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego prowadzi się na sadach
ogólnych.
Rozdział IV
Przepisy końcowe

17. Sprawy nieuregulowanie niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Główny.
Rozdział V
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2019r.

