Kynagon Certified Animal Trainers
K C.A.T

Κωδικας πρακτικής
Όλα τα μέλη και τα συνεργαζόμενα μέλη, συμφωνούν τα παρακάτω:
Α. Το συμφέρον του ζώου και του ιδιοκτήτη του, είναι υψίστης
σημασίας. Η επαγγελματική μας ακεραιότητα δεν πρέπει να θυσιάζεται
στο βωμό των εμπορικών συμφερόντων.

Β. Τα μέλη πρέπει να διατηρούν μια επαγγελματική σχέση με τους
πελάτες τους ανά πάσα στιγμή. Δεν πρέπει ποτέ να επιχειρήσουν να
εκμεταλλευτούν τον πελάτη τους προς όφελός τους με οποιονδήποτε
τρόπο.
Γ. Τα μέλη δεν μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους όταν βρίσκονται
σε σωματική ή ψυχική κατάσταση τέτοια που θα επηρεάσει την
ποιότητα της διαβούλευσης τους.

Δ. Όλα τα μέλη πρέπει να αναπτύσσουν και να εξελίσσουν διαρκώς τις
γνώσεις τους, στα πεδία της εκπαίδευσης της συμπεριφοράς και της
ευζωίας των ειδών.
Ε. Κανένα μέλος, με λόγια ή πράξεις, δεν θα οδηγήσει την K C.A.T ή
κάποιο από τα μέλη της σε διαμάχη ή διαπληκτισμό.
ΣΤ. Όλα τα μέλη της K C.A.T ,θα πρέπει να εξασκούν και να προωθούν
εκπαιδευτικές μεθόδους χωρίς βία και σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα
το μεταβάλλουν, ούτε θα το διαφοροποιούν χρησιμοποιώντας
ανάμικτες τεχνικές εκπαίδευσης. Σε άλλη περίπτωση, θέτουν μόνοι τους
τον εαυτό τους εκτός οργανισμού.
Ζ. Ο οργανισμός προάγει τον σεβασμό και την συνεργασία μεταξύ των
μελών του και την διαρκή γνώση και την εξέλιξη τους, με απώτερο σκοπό
την ευζωία των ειδών.

Κώδικας Δεοντολογίας
Η K C.A.T αναμένει από τα μέλη και τα συνεργαζόμενα μέλη να
συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα σύμφωνα με τα απαιτούμενα
πρότυπα ακαδημαϊκής γνώσης. Πράγματι, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι
ακαδημαϊκές γνώσεις από μόνες τους, χωρίς την απαραίτητη πρακτική
εμπειρία, δεν φέρνουν το απαραίτητο πεδίο γνώσης που απαιτείται για
έναν πελάτη ώστε να αποκομίσει το μέγιστο όφελος από μια
διαβούλευση. Λόγω αυτής της πεποίθησης, όλα τα μέλη μας, εκτός από
την εξειδικευμένη γνώση της συμπεριφοράς των σκύλων, ζητούμε
επίσης να δείξουν ότι είχαν και συνεχίζουν να έχουν πρακτική εμπειρία
με μια μεγάλη ποικιλία σκύλων.
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Code of Conduct
All Members and Associate Members accept that:
A. The best interest of clients and their animals must at all times be
paramount. Integrity must never be sacrificed to commercial interests.

B. Members must maintain a professional relationship with their clients
at all times. They must never attempt to exploit their client for their
own benefit in any way whatsoever.
C. Members may not practice when in a physical or mental condition
which would affect the quality of their consultation.

D. All members are expected to further their own education on an
ongoing basis in the field of animal behaviour, training or animal
welfare.
E. No member, by words or actions, shall cause the K C.A.T or any of its
members to be brought into disrepute.
F. All K C.A.Ts should practise and promote force free training methods
and in no way they alter this to any other mixed training methods.
G. K C.A.T promotes cooperation and respect among its members, and
their ongoing development and knowledge, with the sole purpose of
the welfare of the species.

Code Of Ethics
The K C.A.T expects from members and associate members to keep
practicing according to the required standard of academic knowledge.
Indeed we strongly believe that academic knowledge on its own, without
the necessary “hands on” practical experience, does not bring the
necessary scope of knowledge needed for a client to gain maximum
benefit from a consultation. Because of this belief, all our members, in
addition to their specialized knowledge of canine behaviour, area also
required to show that they have had and continue to have practical
“hands on” experience with a large variety of dogs.

