
NYILATKOZAT A CSALÁDI KUTYAISKOLA KÉPZÉSEIN VALÓ RÉSZVÉTELÉHEZ 

 Alulírottak a saját nevünkben, valamint kutya(k) tulajdonosaként, illetve kiskorú személy(ek) törvényes 

képviselőjeként, vagy a kutya(k), illetve a kiskorú felügyeletére jogszabály vagy egyéb jogviszony alapján köteles 

vagy arra a törvényes képviselő által felhatalmazott személyként nevében és képviseletében a mai napon teljes 

felelősségünk és belátási képességünk tudatában a Családi kutyaiskola – Jágity Iván e.v.(64575403-1-22) részére az 

alábbi felelősségvállaló nyilatkozatokat tesszük: 

 1. Kijelentjük, hogy a Családi kutyaiskola Házirendjét megismertük, az abban foglaltakat tudomásul vesszük, azok 

betartására, betartatására kötelezettséget vállalunk, a Családi kutyaiskola eszközeit rendeltetésszerűen használjuk. 

 2. Kijelentjük, hogy a Családi kutyaiskola Adatvédelmi tájékoztatóját megismertük, az abban foglaltakat tudomásul 

vesszük és magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el.  

3. Kijelentjük, hogy a Családi kutyaiskola képzésein a saját felelősségünkre veszünk részt, a játékokat, eszközöket, 

berendezéseket saját felelősségre használjuk, a tulajdonunkban vagy (meghatalmazottként) birtokukban lévő 

kutya(k), illetve a felügyeletünk alatt álló kiskorú személyek a  képzéseken a mi felelősségünkre vesznek részt, a mi 

felelősségünkre használják, ezekért a kutyá(k)ért,a személy(ek)ért teljes körű felelősséget vállalunk. 

 4. Tudomásul vesszük, hogy a Családi kutyaiskola a sérülésekért, károkért kizárólag abban az esetben felelős, ha az 

eszközök, berendezések állapota nem felel meg a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotnak. Tudomásul 

vesszük azt is, hogy a Családi kutyaiskola nem felelős az ügyfelei és kutyák által egymásnak okozott sérülésekért, 

károkért, más ügyfél, vagy kutya felróható magatartásáért.  

5. Kötelezettséget vállalunk továbbá arra, hogy az általunk a Családi kutyaiskola berendezéseiben és más látogatók, 

illetve kutya(k) egészségében és személyes tárgyaiban okozott sérüléseket rendezzük és a  károkat megtérítjük.  

6. Nyilatkozunk továbbá, hogy mi magunk, valamint a tulajdonunkban lévő kutya(k), illetve az általunk képviselt 

kiskorú személy(ek) megfelelő fizikai-, mentális- és egészségi állapotban vagyunk, semmilyen  fertőző betegségben 

nem szenvedünk.  

7. Tudomásul vesszük, hogy a Családi kutyaiskola nem vállal felelősséget képzései során a kutya(k), illetve 

személy(ek) fizikai-,mentális- és egészségi állapotából, betegségéből, nevelési hiányosságaiból, viselkedési 

zavaraiból, alkalmazkodási- és magatartási problémáiból fakadó következményekért, kialakult problémákért, 

károkért, költségekért. 

8. Nyilatkozunk, hogy a kutya(k)ról való gondoskodásra, illetve a kiskorú személy(ek) felügyeletére a törvényes 

képviselő felhatalmazása, vagy jogszabály, vagy egyéb jogviszony folytán kötelesek vagyunk. (Amennyiben a 

nyilatkozattevők nem a kutya(k) tulajdonosai , illetve kiskorú(ak) törvényes képviselői.)  

 

Kutya(k): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kiskorú személy(ek): ……………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

 

Kelt: ...................................................................................... 

 

Név olvashatóan: .......................................................    Aláírás: ...........................................................  

Név olvashatóan: ........................................................   Aláírás: ............................................................ 


