Českomoravská kynologická unie, Maškova 3, Plemenná kniha, 182 53 Praha 8 - Kobylisy

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT - C H I H U A H U A – KCHČ
Vyplní Plemenná kniha - Chovatel je / není členem klubu
Došlo dne:
Chybí:
Urgováno:
Vyřízeno dne:
Dodáno:
Chovatelská stanice :
Chovatel:
Adresa:
E-mail:

Tel:
OTEC

MATKA

Jméno:
Číslo zápisu:
Číslo čipu:
Srst (délka/barva):
Bonitace - Popisný svod:
(číselný kód)
Chovný od data:
Výška v cm:

Datum krytí:
Vrženo:

Datum vrhu:
Psů:

Číslo zápisu
(vyplní plemenná
kniha)

Fen:
Jméno štěněte

(v abecedním pořadí, nejdříve psi, pak feny)

Přihlašuji:
Pohlaví

Psů:
Druh
srsti

Fen:
Číslo čipu

Barva srsti

(vlepit či přesně a čitelně
opsat)

K přihlášce připojuji: ……………………….................................................................................................................
Potvrzuji svým podpisem, že všechny údaje mnou uvedené v přihlášce vrhu jsou pravdivé, že je to první vrh
této fenky v tomto roce a že chovám výhradně pod KCHČ, z.s.
Souhlasím* / nesouhlasím* se zveřejněním svého jména, adresy, telefonu případným zájemcům o štěňata
V ……………………………… dne ………………… podpis chovatele : ……………………………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne …………………………………. jsem / očipoval/otetoval ……….psů a …………fen, výše zapsaných, u
kterých souhlasí v přihlášce uvedený druh srsti i jejich barva srsti.
Razítko a podpis veterináře:
© KChČ, z.s.

Krycí list 2. KCHČ
Název chovatelské stanice:

……………………………………………………………

Pes:

Fena:

Jméno:
Číslo zápisu:
Číslo čipu:
Štěňata vržena dne:

Psi:

Majitel psa:

Feny:

Majitel feny:

Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail
Podpis:
V

dne: (stejné datum jako na krycím listě č. 1)

Krycí list č. 2 odešle majitel chovné feny vyplněný HPCH do 5 dnů PO PORODU
FENY. V případě, že fena NEZABŘEZNE, je povinen majitel feny toto nahlásit
HPCH do 80. dne od krytí feny (možno nahlásit písemně, e-mailem případně
telefonicky).
1/ Přihlášku k zápisu štěňat bez krycího listu odesílá chovatel-majitel feny do 21 dnů po vrhu
HPCH k odsouhlasení, ten orazítkuje a do 1 týdne odešle na PK ČMKU k vystavení zápisních
čísel!
Přihláška musí být čitelně vyplněna. Nevyplňujte kolonku délku a barvu srsti – ta
se vyplní až v 6-8 týdnu stáří štěňat !!!
Jména štěňat do tabulky seřadit abecedně podle jmen, nejdříve psi a pak feny.
Přihláška se chovateli vrátí z PK zpět s vystavenými čísly zápisu.
2/ Podruhé odesílá chovatel kompletně vyplněnou (i s barvou a délkou srsti) Přihlášku k zápisu
štěňat co nejdříve po očipování (to lze provést nejdříve 42. den stáří štěňat) a potvrzení
veterinářem, nejlépe v 8-9 týdnu po vrhu, HPCH ke kontrole a ten do 1 týdne odesílá PK
ČMKU.
Ke konečné přihlášce připojuje např: výstavní ocenění a tituly, která nejsou na Plemenné knize
zaregistrována.

© KChČ, z.s.

Krycí list č.1 KCHČ
Název chovatelské stanice:

……………………………………………………………

Pes:

Fena:

Jméno:
Číslo zápisu:
Číslo čipu:
Datum krytí:

Opakováno dne:

Poslední vrh feny (datum):
Majitel psa:

Majitel feny:

Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail
Podpis:
V

dne:

Tento krycí list č. 1 odešle majitel chovné feny vyplněný HPCH do 5 dnů PO
KRYTÍ FENY + Při vyplňování krycích listů, doporučujeme sepsat dohodu o finančním
vyrovnání za uskutečněné krytí.
Přiložte: oboustrannou kopii PP feny + psa + bonitační karty nebo kartu Popisného svodu, kopii
složenky na 270 Kč.
Navíc:
u zahraničního krytí: formulář pro zahraniční krytí ověřenou kopii PP otce, doklad o chovnosti
otce (např. chovnost zapsána v PP, kopie PP potomka vystavena organizací uznanou FCI, nebo
..... viz. chovatelské minimum a zápisní řád)
u zapůjčeného chovného jedince:Dohodu o zapůjčení chovného jedince s datem od kdy do kdy
je chovný jedinec zapůjčen
u převodu nakryté – březí feny: Smlouvu mezi kupujícím a prodejcem s datem od kdy do kdy je
fenka zapůjčena

© KChČ, z.s.

