Kontrakt og søknadsskjema for kennelplass
Betingelser for å ha hund på Øya videregående skole:
1. Du må søke om tillatelse, samt lese og godkjenne kennelkontrakten. Søknaden må innvilges
av Øya vgs.
2. Det skal ordnes med gyldig veterinærattest (maks 10 dager gammel), og dyret skal være fritt
for smittsomme sykdommer/parasitter ved ankomst. Du skal vise vaksinekort for hunden ved
ankomst.
3. Hunden må ikke være aggressiv, og må kun takle kennellivet. Hunder under 1 år får ikke
plass.
4. Det skal betales for kennelplass i rett tid (skolen sender faktura).
5. Du må selv ta ansvar for dyret og rette deg etter de regler som blir gitt for kennelen og
bruken.
Endelig svar på søknad om kennelplass kommer ikke før i juli/august – da vi først må ha oversikt over
elevmassen ved Øya vgs.

Kontrakt

Kontrakten gjelder for elever (kalt leietaker) som leier kennelplass ved Øya vgs.

Leietakers ansvar og plikter
-

-

-

Hunden skal være vaksinert etter gjeldende regelverk. Du skal vise vaksinekort for hunden
ved ankomst.
Det skal ordnes med gyldig veterinærattest (maks 10 dager gammel), og dyret skal være
fritt for smittsomme sykdommer/parasitter ved ankomst.
Se oppdatert prisliste på skolens hjemmeside. Faktura sendes ut av skolen, og skal betales
månedlig.
Bindingstid er 1 måned. Dvs. om du flytter hunden din må du allikevel betale ut måneden.
Skolen tar i utgangspunktet ikke ansvar for hunden din i skoleferiene. Om du ønsker å ha
hund i kennel i feriene, må du søke minst 14 dager før ferien starter. Ved innvilget søknad,
må du betale dagpris slik som angitt på skolens hjemmeside.
Leietaker kjøper fôr selv.
Forsikring og eventuelle veterinærbehandlinger er leietakers ansvar.
Leietaker har selv ansvar for stell og forsvarlig bruk av hunden. Leietaker har også ansvar for
at forskriftene for dyrevelferd blir overholdt.
Vi ønsker at leietakere bor på skolens internat, evt. på hybel i nærheten. Om dette ikke er
mulig, er det en forutsetning at leietaker har sertifikat og er lett tilgjengelig om noe skulle
skje.
Skolen skal ha mulighet til å bruke hundene i undervisningsøyemed ved avtale. Dette
kompenseres ikke, men er tatt hensyn til i fastsatt kennelleie.
Det er mulighet for at hunder må dele kennelboks etter behov, og hvis hundene passer
sammen.
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-

Stell av uteareal, fellesrom og tømming av søppel går på turnus etter liste som blir satt opp
etter skolestart.
Hunder som har problematferd (f.eks. aggressive hunder) og hunder som ikke takler
kennellivet må flytte ut av kennel på kort varsel.

Skolens ansvar og plikter
-

Kennelleie inkluderer ikke fôr.
Skolen har ansvar for at innredning og uteareal er i stand.
Skolen skal være behjelpelig med å skaffe veterinær ved behov.
Det arrangeres jevnlige kennelmøter. Vi har også en «kennel-logg» hvor vi gir hverandre
opplysninger og beskjeder. Dyreansvarlig er å treffe hver dag i skoletiden og eventuelt per
telefon på kveldstid.

Reaksjoner ved kontraktsbrudd
-

Leietaker har plikt til å følge regler for kennel og uteareal. Kontraktsbrudd kan føre til
oppsigelse.

Søknad/kontrakt gjelder for skoleåret: ____________________
Om hunden:
Rase og kjønn
Navn og fødselsdato
Andre opplysninger

Om eleven:
Navn
E-post
Mobil
Klasse du søker deg til (inkl. profilvalg) F.eks.
Vg1 Naturbruk, profil Hund og dyrepleie

Dato

Signatur leietaker

Signatur Øya vgs

Signatur foresatte, hvis leietaker er under 18 år
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