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Od 1996 roku działa związkowy Ośrodek Szkolenia Psów. Teren ma 6500 m2, jest ogrodzony i wyposażo-
ny w sprzęt szkoleniowy. Ośrodek Posiada wygodny dojazd i parking. Ośrodek mieści się przy ul. Armii Krajowej 8.
Jadąc od strony miasta po prawej stronie przed ul. Zamczysko.

Można również dojechać autobusem linii 52 (kierunek Podkowa).
Wysiąść należy na przystanku Armii Krajowej-Zamczysko (2-gi przystanek za Myślęcinkiem).

Nasze atuty to:
1. Wykwalifikowana kadra instruktorów z uprawnieniami wydanymi przez Główną Komisję Szkolenia

Psów po odbytym minimum 3 letnim stażu oraz teoretycznym i praktycznym egzaminie.
2. Ogrodzony i wyposażony Ośrodek Szkolenia Psów.
3. Dogodny parking przy Ośrodku.
4. Konkurencyjne ceny.
5. Dowolność uczestnictwa w zajęciach zależna tylko od wieku psa.
6. Zajęcia odbywają się również poza ośrodkiem (markety , ulice, jezioro, gabinety weterynaryjne
7. Możliwość uczestnictwa w biwakach szkoleniowych 1-3 dniowych.
8. Zapewniamy szeroki zakres informacji, oraz pełen zakres rad jak dobrze wyszkolić psa.
9. W trakcie szkolenia wykorzystujemy pozytywne oraz naturalne metody szkolenia psów.

 W Psim Przedszkolu zajęcia prowadzone w miłej atmosferze, z możliwością udziału rodzin właści-
cieli psów.

10. Uczestnictwo w pokazach przy obecności mediów regionalnych.
11. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem dużej gamy zróżnicowanych przeszkód które zo-

stały przygotowane przez instruktorów z myślą o prawidłowym rozwoju fizycznym i psychicznym
piesków.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli psów
zajęcia na Ośrodku Szkolenia Psów prowadzimy przez cały rok.

Prowadzimy następujące rodzaje szkolenia:
1. Psie przedszkole - dla szczeniąt do 6 miesiąca życia. Więcej w zakładce Szkolenia - Psie Przedszkole.

Czas trwania spotkania 1 – 1,5 godziny zależnie od wykonywania ćwiczeń programowych.
2. Kursy z ogólnego posłuszeństwa. W zajęciach z ogólnego posłuszeństwa na kursie wiosennym odbywa-

jących się 2 do 3 razy w tygodniu przez okres ok. 2 do 2,5 miesięcy szkolą się psy i ich właściciele (prze-
wodnicy). Na kursie jesiennym – z uwagi na warunki atmosferyczne – zajęcia odbywają się 3 razy w tygo-
dniu (sobota, niedziela i jeden dzień w tygodniu w godzinach popołudniowych) przez okres ok. 2 miesięcy.

3. Szkolenia doskonalące. Czas trwania spotkania 2 godziny.

OPŁATY
1. Kurs ogólnego posłuszeństwa (PT-1) – 500,- zł.
2. Psie przedszkole 15,- zł za spotkanie. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wykupienie w kasie

Związku kynologicznego minimum 1 karnetu za kwotę 60,- zł.
3. Szkolenia doskonalące 25,- zł za spotkanie. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wykupienie w ka-

sie Związku kynologicznego minimum 1 karnetu za kwotę 100,- zł.
4. Rozliczanie się z instruktorem prowadzącym zajęcia bezgotówkowo na podstawie wykupionych karnetów.

Z uwagi na znaczną liberalizację przepisów o działalności gospodarczej powstało wiele prywatnych
ośrodków szkolenia (tresury). Właściciele tych ośrodków prowadzą szkolenie psów oraz wydają certyfikaty
ukończenia szkolenia. Zarówno certyfikaty jak i uprawnienia szkoleniowe prowadzących szkolenie instruk-
torów (treserów), którzy uzyskali uprawnienia poza Związkiem Kynologicznym, nie są uznawane przez
Związek Kynologiczny w Polsce.

Organizatorami egzaminów i testów są wyłącznie Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce.



warunki uczestnictwa w kursie :
W szkoleniu mogą brać udział psy rodowodowe (zarejestrowane z Związku Kynologicznym) jak

i mieszańce. Właściciel psa nierasowego oprócz opłaty za kurs szkoleniowy zobowiązany jest wypełnić de-
klarację o wstąpieniu do Związku Kynologicznego, opłacić wpisowe oraz składkę roczną.

Po spełnieniu tych formalności, na zebraniu Zarządu Oddziału zostaje przyjęty w poczet członków
Związku Kynologicznego i jako członek Związku może uczestniczyć w szkoleniu oraz innych imprezach ky-
nologicznych (pokazach, zawodach, mistrzostwach – za wyjątkiem Mistrzostw Polski).

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na uczest-
nictwo w kursie. Jeśli przewodnikiem psa ma być osoba inna niż właściciel, musi być ona również człon-
kiem Związku Kynologicznego.

terminy kursów :
1. KURS WIOSENNY: Zebranie organizacyjne (bez psów) chętnych do udziału w kursie odbę-

dzie się 13 marca 2021 r. (sobota) o godz. 12:00 na terenie Ośrodka Szkolenia Psów przy
ul. Armii Krajowej 8.

2. KURS JESIENNY: Zebranie organizacyjne (bez psów) chętnych do udziału w kursie odbę-
dzie się 4 września 2021 r. (sobota) o godz. 12:00 na terenie Ośrodka Szkolenia Psów przy
ul. Armii Krajowej 8.

Uczestnicy kursu, którzy z rozmaitych przyczyn nie mogą przystąpić do egzaminu
końcowego, mogą zdać egzamin w terminie późniejszym bez wnoszenia dodatkowych opłat.
(powyższe ustalenia dotyczą egzaminów PT organizowanych przez Oddział w Bydgoszczy)

Opłata egzaminacyjna (egzamin PT) dla osób nie uczestniczących w kursie wynosi 80,- zł.

Kursy zakończone są egzaminem przeprowadzonym przez sędziego kynologicznego prób pracy. Wszystkie psy
które zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin otrzymają dyplom ukończenia kursu.

3 uczestników kursu z psami którzy uzyskają najwyższe lokaty i oceny otrzyma ponadto pamiątkowe meda-
le i puchary ufundowane przez Zarząd Naszego Oddziału.
O przyznaniu medalu decyduje sędzia kynologiczny. Warunkiem przyznania medalu jest uzyskanie oceny minimum
dobrej. Puchary i medale przyznawane będą wyłącznie uczestnikom kursu. Eksterniści otrzymają wyłącznie

3 uczestników kursu z psami którzy uzyskają na egzaminie najwyższe lokaty i oceny otrzyma ponadto pa-
miątkowe medale i puchary ufundowane przez Zarząd Naszego Oddziału.
O przyznaniu medalu decyduje sędzia kynologiczny. Warunkiem przyznania medalu jest uzyskanie oceny
minimum dobrej.

terminy egzaminów, zawodów i testów :
 18 kwietnia 2021 r. - testy psychiki i przeglądu owczarków niemieckich połączonych z testami na

Ośrodku Szkolenia Psów;
 17 października 2021 r. - testy psychiki i przeglądu owczarków niemieckich połączonych z testami

na Ośrodku Szkolenia Psów;

Terminy egzaminów zostaną podane w terminie późniejszym.
Warunkiem przystąpienia do testów jest przedłożenie oryginału rodowodu psa.

UWAGA: TERMINY EGZAMINÓW I TESTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.



T E S T Y   P S Y C H I K I
Wykaz ras podlegających testom psychiki:

1. OWCZAREK NIEMIECKI (testy połączone z przeglądem hodowlanym)
2. OWCZAREK BELGIJSKI (GROENENDAEL, LAEKENOIS, MALINOlS, TERVUEREN)
3. OWCZAREK FRANCUSKI BRIARD
4. OWCZAREK FRANCUSKI BEAUCERON
5. BOUVIER DES FLANDRES
6. SZNAUCER OLBRZYM (CZARNY, PIEPRZ I SÓL)
7. BOKSER
8. HOVAWART
9. BEAUCERON
10. DOBERMAN
11. ROTTWEILER
12. BERNARDYN (KRÓTKOWŁOSY, DŁUGOWŁOSY)
13. OWCZAREK KAUKASKI
14. OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI
15. BERNEŃSKI PIES PASTERSKI
16. TOSA
17. PIES Z MAJORKI
18. DOG ARGENTYŃSKI
19. PIES KANARYJSKI
20. CANE CORSO
21. FILA
22. OWCZAREK POŁUDNIOWO-ROSYJSKI (JUŻAK)

Testy przeprowadzone będą przez międzynarodowego sędziego prób pracy psów obrończych. Sprawdzone będą
predyspozycje obrończe psów i suk, reakcja na strzał (rasy od 1 do 9), oraz reakcję na strzał, na ludzi, inne psy
oraz sytuacje nietypowe (rasy od 10 do 22). Ocena odporności psychicznej wszystkich w/w ras.
Regulaminy testów dostępne są na stronie internetowej Głównej Komisji Szkolenia Psów:
www.zkwp-szkolenie.pl

REGULAMIN EGZAMINU PSA TOWARZYSZĄCEGO
I-go stopnia (PT-1)

Ćwiczenia:
1. Chodzenie psa przy nodze przewodnika na smyczy 20 pkt.
2. Chodzenie psa przy nodze przewodnika bez smyczy 40 pkt.
3. Pozostawanie psa w pozycji „siad” i przywołanie  „do nogi” 10 pkt.
4. Przynoszenie własnego przedmiotu 30 pkt.
5. Zmiany pozycji „siad”, „waruj” 20 pkt.
6. Bieganie na komendę i przywołanie „do nogi” 20 pkt.
7. Badanie uzębienia psa 10 pkt.
8. Pozostawanie psa w pozycji „siad” przy próbie odwracania uwagi 20 pkt.
9. Pozostawanie psa w pozycji „waruj” przy próbie odwracania uwagi 20 pkt.
10 Wrażenie ogólne 10 pkt.

RAZEM: 200 pkt.

Punktacja:
Ocena doskonała 192 - 200
Ocena bardzo dobra 180 - 191
Ocena dobra 160 - 179
Ocena dostateczna 140 - 159
Ocena niedostateczna 0 - 139


