
 

B O N I T A C E 
 

pátek 21.května 2021  
od 12:00 hodin dle časového rozpisu 

Juniorcamp Nová Živohošť 
Živohošť 97, 257 56 Křečovice 

GPS 49.7520358N, 14.4086139E 
Posuzovat bude mezinárodní rozhodčí exteriéru psů paní Mgr. Václava Rybárová. 

 
 

Přihláška na bonitaci   
Psy na bonitaci je možné hlásit od 16.4. prostřednictvím  www.dogoffice.cz  
Uzávěrka přihlášek je 15.5.2021  
Po korektním zadání přihlášky přijde na mail vystavovatele potvrzovací zpráva (pokud toto nenastane, přihláška 
neproběhla). 
Veškeré informace k bonitaci naleznete na klubovém webu.  
 
Nezapomeňte k přihlášce doložit kopii vyhotoveného DNA profilu a zprávu o vyšetření patel!  
Jedinci s těmito splněnými podklady budou při přihlašování upřednostněni. 
 
Na Vámi uvedený kontaktní mail budou zaslány další organizační informace, zejména v návaznosti na aktuálně 
platná protipandemická opatření, která bude nezbytné zajistit.  
 
Bonitační poplatek  
500,- Kč (variabilní symbol: 2021CCC7) – člen KPPPK  
400,- Kč (variabilní symbol: 2021CCC7) – člen KPPPK při doložení parentity bonitovaného jedince 
1000,- Kč (variabilní symbol: 20210007) – nečlen klubu  
30,- EUR (variabilní symbol: 2021CCC7) – zahraniční člen KPPPK  
60,- EUR (variabilní symbol: 20210007) – zahraniční nečlen KPPPK  
Klub podporuje majitele, kteří při bonitaci doloží ověřenou parentitu bonitovaného jedince slevou 20 % z 
bonitačního poplatku. Tzn. člen klubu při doložené parentitě platí zvýhodněně 400,- Kč.  
 
Bonitační poplatek pro bonitované jedince do pomocného registru:  
1500,- Kč (variabilní symbol 2021CCC8) – člen KPPPK  
1500,- Kč (variabilní symbol: 20210008) – nečlen klubu  
180,- EUR (variabilní symbol 2021CCC8) – zahraniční člen KPPPK  
360,- EUR (variabilní symbol 20210008) – zahraniční nečlen KPPPK  
Písmena CCC ve variabilním symbolu nahraďte, prosím, svým členským číslem.  
 
Číslo účtu KPPPK:  
2400444072/2010 Fio banka Praha  
IBAN CZ96 2010 0000 0024 0044 4072 BIC (SWIFT) FIOBCZPPXXX  
Majitel účtu: Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.  
 
K uchovnění pražských krysaříků v ČR je třeba:  

1) absolvovat výstavu organizovanou KPPPK  
2) doložit výsledek testu vyšetření patel  
3) profil DNA   
4) úspěšně splnit podmínky bonitace pořádané KPPPK 
 

http://www.dogoffice.cz/

