Regler för hund på Nordvik –
utförligare regler ges när eleven ställer sig på kö för hundgårdsplats.
•
•
•
•

Att erforderliga papper uppvisats.
Att en hundgårdsplats har tilldelats.
Att lärlingen accepterar att bo i ett boende där hundar är tillåtna.
Ett positivt besked krävs innan hunden tas till Nordvik.

• Att Vaccinationer är utförda enligt veterinärsrekommendation, vilket
innebär: kennelhosta varje år, parvo, valpsjuka & HCC vid 8 veckor, 12
veckor och 12 månader, därefter vart 3: dje år (intyg skall delges
Hundgårdsansvarig personal).
• Att Veterinärförsäkring finns och delges Hundgårdsansvarig personal.
• Hunden ska vara minst 4 månader gammal (gäller lärling/elev).
• Att lärling samt vårdnadshavare noga läst igenom och accepterat
uppsatta regler.
• Max 1 hund per lärlingselev.
• Att alternativ hundpassning finns inom familjen t ex vid
studiebesök/resor, APL eller om hunden av någon anledning inte kan
vara kvar på Nordvik.
Detta skall dokumenteras vid ansökan om att ha hund, med namn,
adress och tfn.
• För höstterminen så gäller för Årsk 1 att hund inte får tas till skolan
förrän 14 dagar efter skolstart och för Årskurs 2 och 3 att hund inte får
tas till skolan förrän 7 dagar efter skolstart.
Detta för att tid skall finnas för att erforderliga papper är kontrollerade
och hundgårdsplaceringarna utförda.
•

Prioritetsordning gäller för att få en hundgårdsplats tilldelad sin hund.

Kontrakt för att ha hund på Nordvik.
Det åligger lärling att visa respekt för djuren, föregå med gott exempel och följa djurskyddslagen.
Skolarbetet skall skötas på ett tillfredställande sätt, såväl närvaro samt studieresultat.
Vidare åligger det lärling/vårdnadshavare att ta del och rätta sig efter de regler som gäller vid ”att ha
hund på Nordvik”.
Lärling/vårdshavare är skyldig att se till att hunden är vaccinerad enl Nordviks policy, att hunden och
är försäkrad.
Lärling ansvarar över skötsel av hund. Vårdnadshavare ser till att ”back up” finns till hunden vid
behov.
Då hunden flyttar skall lärling/vårdnadshavare rengöra hundgården för att sedan besiktigas av
personal på Nordvik.
Vid utebliven rengöring så debiterar vi en avgift på 2000 kr.
Uppsägningstid för hundgård är en månad. Uppsägningstid gäller även vid läsårsslut.
Om uppsägningen sker t ex 15 januari, betalar du även hela februari.
Lärling och vårdnadshavare har i och med påskrift godkänt Nordviks regler om ”att ha hund på
Nordvik”.
Kostnad:
200 kr/månad
Anläggningskort Hundhall: Ingår
Betalningsvillkor:
30 dagar, påminnelseavgift tillkommer.
Avtalstid:
Från:
Till:
Om lärling/vårdnadshavare bryter mot avtalet och Nordviks regler om ”att ha hund på Nordvik” har
Nordvik rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Datum:

Ort:

…………………………………………………….
För Nordvik

…………………………………………………………………
Vårdnadshavare

…………………………………………………………………
Lärling

Vårdnadshavare
Namn: …………………………………………………………….
Personnummer: ………………………………………………
Adress: ……………………………………………………………
Telefonnummer: …………………………………............
Lärling
Namn: …………………………………………………………..
Personnummer: ……………………………………………
Adress: …………………………………………………………
Telefonnummer: ………………………………………….
Alternativ hundpassning
Namn: ………………………………………………………….
Adress: …………………………………………………………
Telefonnummer: …………………………………………..
Hundens namn:……………………………………………
Kön och ras: ………………………………………………..
Födelseår: ……………………………………………………
Vaccinationsdatum: …………………………………………………. Kopia eller uppvisande
Försäkringsbolag: ……………………………………………………...Kopia eller uppvisande
Avtalstid: Fr o m ……………………………. T o m ………………………………….
Boende: ……………………………………………………

Datum och ort: ………………………………………………………………….

Lärling ……………………..…………..…..

Vårdnadshavare ………………………………………

