Reglement terrein
1. Het terrein is enkel toegankelijk voor leden van de ISC club en hun genodigden.
2. Indien genodigden eigenaar zijn van een Ierse setter is deze welkom op het terrein
onder voorwaarde dat deze geen onrust zaait op het terrein. Genodigden met een ander
ras zijn eveneens welkom maar zonder hond.
3. Leden met een Ierse setter die ook een ander ras hebben mogen met deze hond op het
terrein, en dit enkel onder de voorwaarde dat deze hond geen onrust tussen de setters
teweeg brengt.
4. Ieder hond moet ingeënt zijn.
5. Indien er geen bestuursleden aanwezig zijn, zijn het de instructeurs die de orde
handhaven.
6. Bestuursleden alsook de instructeurs zijn gerechtigd het inentingsboekje op te vragen
ter controle.
7. Elke eigenaar van de hond blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade
veroorzaakt door zijn hond. Verzekeringpolis is verplicht.
8. Elke eigenaar is verplicht om poepzakjes bij zich te hebben.
9. Hondenpoep steeds opruimen zowel op de weg van en naar het terrein, als op het
terrein zelf.
10. Het is verboden zowel voor personen als honden, zich langs de binnenzijde van het
fort te begeven.
11. Honden dienen aangelijnd te blijven tot op het terrein.
12. Tijdens de openingsuren van het clubhuis wordt er van elke eigenaar verwacht zijn
hond onder controle en toezicht te houden en aan te lijnen bij storend gedrag.
Wederzijds respect wordt verwacht ten opzichte van de terreinbezoekers en hun
hond(en).
13. Loopse teven mogen niet op het terrein aanwezig zijn tijdens de openingsuren van het
clubhuis of tijdens een activiteit. Met uitzondering van het G & G examen (afspraken
worden gemaakt door bestuur & instructeurs).
14. Loopse teven dienen het terrein te verlaten indien er andere leden met reuen het
terrein wensen te betreden op zondag en in de week. Wederzijds respect wordt
verwacht ten opzichte van de terreinbezoekers en hun hond(en).
15. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.
16. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
17. Bij het verlaten van het terrein zorg dat de poort steeds gesloten is, de laatste persoon
die het terrein verlaat zorgt dat de deur op slot is. Ingeval van beschadiging aan het
terrein verwittig onmiddellijk de terreinverantwoordelijke.

