
         
            REGULAMIN CERTYFIKACJI  NA TZW. ZWIERZĘTA TERAPEUTYCZNE

1. Przed podejściem do egzaminu (certyfikacji) przewodnik zwierzęcia ma obowiązek

przedstawić  jego  książeczkę  zdrowia  z  wpisanymi  aktualnymi  szczepieniami  i

uzupełnioną profilaktyką weterynaryjną (odpchlenia, odrobaczenia).

2. Zwierzę podchodzące do egzaminu musi być w dobrej kondycji zarówno fizycznej i

psychicznej. 

3. W  przypadku  uzasadnionego  podejrzenia  choroby  i/lub  dolegliwości  bólowych

egzaminator ma prawo odsunąć zwierzę od egzaminu z uwagi na jego dobrostan. 

4. W  przypadku  wykazywania  przez  zwierzę  silnego  stresu  (powodującego  np.

wokalizację, urynację, defekację, ucieczkę lub jej chęć etc) uniemożliwiającego mu

wykonanie  poleceń  i  wpływającego  na  funkcjonowanie  zwierzęcia  -  egzamin

zostanie przerwany z uwagi na dobro zwierzęcia. 

5. Zachowania  agresywne  (warczenia,  chwycenie  zębami  lub  jej  chęć,  ugryzienia,

podrapania, syczenie ) powodują dyskwalifikację zwierzęcia. 

6. Przewodnik  powinien  posiadać  silną  więź  ze  zwierzęciem,  z  którym  chce

pracować.  W  sytuacji  stresowej  zwierzę  ma  prawo  zwrócić  się  do  swojego

opiekuna po wsparcie.

7. Zwierzęta podchodzące do egzaminu powinny być socjalne i przewidywalne.

8. Do egzaminu dopuszczamy zwierzęta, które ukończyły min. 1,5 roku.

9. Zwierzę podchodzące do egzaminu nie może być w kagańcu, w kolczatce, łańcuszku

zaciskowym i innych powodujące dyskomfort zwierzęcia. 

10. Pies może mieć założone szelki i smycz; egzaminator ma prawo poprosić o odpięcie

smyczy podczas  wykonywania  poleceń,  w innym wypadku smycz musi  pozostać

„luźna”. 

11. Kot powinien mieć na sobie szelki i smycz. 

12. Zwierzę nie może być przez przewodnika szarpane i w jakikolwiek sposób zmuszane

do wykonania polecenia. 

13. W  trakcie  egzaminu  zwierzę  może  być  nagradzane  tylko  słownie  i  dotykiem.

Smakołyki mogą być użyte jeśli egzaminator wyrazi taką zgodę. 

14. Nie zaleca się używania klikera czy dysków treningowych – chyba, że egzaminator

warunkowo wyrazi zgodę na użycie ich podczas konkretnego ćwiczenia. 



15. Podczas egzaminu ocenie podlega:  

A) posłuszeństwo: 

-zwierzę wykonuje polecenia przewodnika: w przypadku popełnienia błędu (lub w

ogóle nie wykonania) zwierzę ma prawo ćwiczenie powtórzyć (łącznie trzy próby);

B) reakcja na sytuacje dla zwierząt nieznane lub niecodzienne; 

C) akceptacja wielu osób nieznanych: w tym osób np. z brodą, z nakryciem głowy,

okularami, osobach z kulą, dzieci i innych zwierząt.

D) akceptacja możliwych nieznanych przedmiotów, np. wózek inwalidzki, otwarty

parasol, lalkę, etc. 

E) akceptacja dotyku różnych części ciała –  egzaminator lub osoba przez niego

wskazana dotyka różnych części ciała zwierzęcia. 

16. Każde  poprawne  wykonane  ćwiczenie  jest  punktowane.  Aby  zdobyć  certyfikat

zwierzę musi otrzymać minimum 80% z całego egzaminu. 

17. Więź (i wsparcie) przewodnika ze zwierzęciem może być dodatkowo punktowane na

korzyść „zdających”. 

18. Przewodnik  jest  informowany  o  szczegółach  egzaminu  i  sposobie  oceniania

zwierzęcia przed przystąpieniem do egzaminu. 

19. Egzaminatorzy współpracujący z jednostką szkoleniową  Łapa w Dłoń – Centrum

Szkoleń Zoologicznych nie ponoszą odpowiedzialności za certyfikowane zwierzęta.

Odpowiedzialność spoczywa na opiekunie, przewodniku zwierzęcia, który pracując

ze  zwierzęciem  ma  obowiązek  brać  pod  uwagę  nie  tylko  jego  predyspozycje  i

umiejętności,  ale  przede  wszystkim dobrostan  zwierzęcia,  stan  fizjologiczny,  stan

zdrowia, wiek i przeżywanie ewentualnego stresu w danym momencie. 


