
 

B O N I T A C E 
 

sobota 4.března 2023  
Kulturní dům Kněževes 

Adresa: Na Staré silnici 121, 252 68 Kněževes 
cca od 11:00 hodin dle časového rozpisu 

Posuzovat bude mezinárodní rozhodčí exteriéru psů pro všechna plemena Ing. Leoš Jančík. 
 

Přihláška na bonitaci   
Psy na bonitaci je možné hlásit prostřednictvím  www.dogoffice.cz  
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 20.2.2023.  
Po korektním zadání přihlášky přijde na mail vystavovatele potvrzovací zpráva (pokud toto nenastane, přihláška 
neproběhla). Párování platby s danou přihláškou není pro tuto akci systémově nastaveno. Připsání platby je viditelné 
na transparentním účtu klubu a vaše přihláška evidována, pokud jste dostali mail viz výše. Není třeba dalšího 
ověřování. Veškeré informace k bonitaci naleznete na klubovém webu.  
 
Nezapomeňte k přihlášce doložit kopii vyhotovené parentity a zprávu o vyšetření patel!  
Jedinci s těmito splněnými podklady budou při přihlašování upřednostněni. 
 
Organizátor si vyhrazuji právo uzavřít přijímání přihlášek po naplnění kapacity akce.  
 
Na Vámi uvedený kontaktní mail budou zaslány další organizační informace. 
 
Bonitační poplatek  
500,- Kč (variabilní symbol: 2023CCC7) – člen KPPPK  
400,- Kč (variabilní symbol: 2023CCC7) – člen KPPPK při doložení parentity bonitovaného jedince 
1000,- Kč (variabilní symbol: 202320007) – nečlen klubu  
30,- EUR (variabilní symbol: 2023CCC7) – zahraniční člen KPPPK  
60,- EUR (variabilní symbol: 20230007) – 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 2023CCC8) – člen KPPPK  
1500,- Kč (variabilní symbol: 20230008) – nečlen klubu  
180,- EUR (variabilní symbol 2023CCC8) – zahraniční člen KPPPK  
360,- EUR (variabilní symbol 20230008) – 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) doložit parentitu 
4) poskytnout fotografii daného jedince ve výstavním postoji 
5) úspěšně splnit podmínky bonitace pořádané KPPPK 
 

http://www.dogoffice.cz/

