Evidenční číslo KL……………
Platnost od…………………….
Platnost do…………………….

KRYCÍ LIST
pro plemeno ………………………………….
CHOVATELSKÁ STANICE
CHOVATEL

Jméno a příjmení:
Adresa:
Email:

@

Telefon:
je (nehodící se škrtněte)

majitelem / držitelem

níže uvedené feny

FENA:
Datum nar.

Číslo zápisu:

Bonitační kód:

DKK:

DLK:

Není dovoleno spojení rodičů
a) s dětmi a sourozenci, tj. úzká příbuzenská plemenitba,
b) v němž oba rodiče mají v jakékoli části povahového testu známku „2“
c) v němž nemá ani jeden z nich oficiální vyhodnocení DKK
d) ve kterém má oficiální vyhodnocení DKK pouze jeden z nich a to s horším hodnocením než 2 (C).
e) z nichž jeden má oficiální vyhodnocení DKK 3 (D) a druhý hůře než 1 (B)
KRYCÍ PES (výběr
chovatele):

Datum nar.

Číslo zápisu:

Bonitační kód:

DKK:

MAJITEL /
DRŽITEL PSA
(nehodící se
škrtněte)::

DLK:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Email:
Telefon

Datum a místo krytí:
Chovatel bere na vědomí, že není-li s PCH domluveno jinak, je povinen nejpozději s oznámením o krytí doložit:
1. Oboustranné kopie průkazů původu a doklady o způsobilosti k chovu matky i otce vrhu
2. V případě, že držitel chovného jedince není současně jeho majitelem, je nutné doložit smlouvu, ze které vyplývá, že
držitel má právo s chovným jedincem v rámci kynologické činnosti disponovat (např. Smlouvu o zapůjčení, pronájmu
apod.)
Potvrzuji správnost všech výše uvedených údajů a souhlasím s evidencí a poskytnutím kontaktních údajů případným
zájemcům o plemeno.

Podpis chovatele::
odeslat do týdne po krytí na adresu PCH

Podpis majitele/držitele psa:

Evidenční číslo KL……………
Platnost od…………………….
Platnost do…………………….

Oznámení o narození vrhu
odeslat do týdne po narození vrhu na adresu PCH

CHOVATELSKÁ STANICE
Vrh:
Datum vrhu:

Celkový počet štěňat:

Živě narozených psů:

Živě narozených fen:

Mrtvě narozených psů:

Mrtvě narozených fen:

V případě, že štěňata byla předána jiné kojné feně (tj. nebyla ponechána u matky), doplňte také
následující:

Držitel jiné kojné feny (jméno a adresa):

Počet štěňat umístěných u jiné kojné feny:

……………………………………………
Datum a podpis chovatele

