Metodika pro chov nečlenů klubu
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KPPPK má povinnost zprostředkovat chovatelský servis i
nečlenům klubu, (tj. vydání PP štěňatům po chovných PK s PP), za
předpokladu splnění podmínek chovu PK a na základě podepsané
smlouvy na tuto službu s KPPPK
nečlen musí mít PK splňující chovnost danou klubem, coby
garantem plemene (bonitaci, výstavu, povinná zdravotní vyšetření
stanovená klubem, atd.) a odchov musí probíhat v souladu se
všemi řády a metodikami KPPPK, ČMKU, FCI a řádem na ochranu
zvířat proti týrání.
tyto podmínky jsou zaneseny ve smlouvě o poskytování
chovatelského servisu nečlenům klubu
smlouva je vyhotovená ve třech provedeních a archivována u
HPCH
tyto smlouvy jménem klubu uzavírá s nečleny HPCH

Postup:
• Majitel feny, který není členem KPPPK požádá HPCH o návrh smlouvy
o poskytnutí chovatelského servisu nečlenovi klubu
• HPCH zašle nečlenovi návrh smlouvy o poskytnutí chovatelského
servisu pro daný vrh ve třech vyhotoveních
• Nečlen svým podpisem stvrdí smlouvu ve třech vyhotoveních a dvě
vyhotovení zašle zpět HPCH
• Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu s nečlenem klubu se
uzavírá na každý konkrétní vrh
• Chovatel (nečlen klubu) se po uzavření smlouvy řídí při odchovu štěňat
standartními postupy uvedenými v Zápisním řádu KPPPK
• Pokud nebude splněna kterákoliv podmínka, budou materiály pro
zapsání vrhu deponovány u HPCH do kompletace
• Pokud krytí proběhne v době členství a vrh spadá již do období
neobnoveného členství, bude vrh považován za vrh nečlena klubu a
zpoplatněn i registrován jako vrh nečlena klubu
• Za provedené úkony (vystavení krycího list, kontrola vrhu, bonitace,
atd.) je účtována částka dle aktuálního ceníku klubu, nečlen klubu hradí
poplatky bez klubové slevy pro členy
Tato metodika pro chov nečlenů klubu vychází z řádů KPPPK a je
doplňována či pozměňována o rozhodnutí výboru KPPPK/členské
schůze. Tato metodika pro chov nečlenů klubu byla revidována KRK a
schválena výborem dne 20.7.2015 a nabývá účinnosti okamžikem
schválení, čímž pozbývá platnost dosud platná směrnice pro chov
nečlenů klubu.

