Jak na to, když chci nakrýt chovnou fenu grifonka nebo brabantíka.
1. Chovatel si z webu KCHGB vytiskne Hlášení krytí a Hlášení vrhu.
2. Hlášení krytí a Hlášení vrhu ( nahrazují KL 1 a KL 2 ) vyplní chovatel před krytím a po krytí
oba dokumenty podepíše majitel feny i majitel psa.
3. Po nakrytí feny odešle majitel psa Hlášení o krytí do 7 dnů PCH, poslat poštou nebo
oskenované mailem.
4. Po narození štěňat, chovatel odešle Hlášení vrhu do 7 dnů PCH, poslat poštou nebo
oskenované mailem.
5. Ve věku 3-4 týdnů štěňat, vyplní chovatel žádanku o zápisová čísla a odešle ji na
plemennou knihu ( ČMKU. Monika Truksová, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy )
/žádanka o zápisová čísla je volně ke stažení na webu KCHGB/
6. Pracovník plemenné knihy přiřadí zápisová čísla a pošle zpět poštou i emailem.
7. Při čipovaní, vyplní chovatel zadní stranu Žádanky o zápisová čísla - jména štěňat a do
vedlejší kolonky nalepí veterinář štítek s čárovým kódem a číslem čipu. Po
očipování celého vrhu potvrdí veterinář na žádance přiřazení čipových čísel
štěňatům.
/další samolepky kódů neposílat/
9. Dále si chovatel vytiskne z webu KCHGB Přihlášku štěňat, kterou vyplní a podepíše.
10. Chovatel zaplatí klubu chovatelský poplatek a poplatek za každé zapsané štěně, doklad
o zaplacení si vytiskne.
11. Přibližně ve věku 2 měsíců štěňat pošle chovatel originály všech dokumentů + doklad o
zaplacení poradci chovu, ten vše zkontroluje, zapíše a připraví pro odeslání na PK.
Zkontrolujte si, než zalepíte obálku zda máte všechny dokumenty:
1. Hlášení krytí /originál – pokud již neodeslal dle bodu 3/
2. Hlášení vrhu/originál – pokud již neodeslal dle bodu 4/
3. Vyplněná a potvrzená žádanka o zápisová čísla/originál/.
4. Vyplněná a podepsaná Přihláška k zápisu štěňat /originál/.
5. Dokladu o zaplacení chovatelského poplatku a poplatku za každé zapsané štěně.
/stačí čitelná kopie/

