
24 - 25.04.2021   BYSTRA 

Egzaminy,  testy psychiczne,  przegląd owczarków niemieckich 
 

24 - 25.04.2021 r. zapraszamy członków ZKwP na egzaminy: 

BH, PT1, PT2, PTT1, PTT2, FPR 1, FPR2, IGP-V, IGP1, IGP2 

oraz testy psychiczne wszystkich ras wraz z przeglądem owczarków niemieckich 

24.04.2021 – BH, PT1, PT2, część posłuszeństwa dla PTT1 i PTT2 

25.04.2021 -  część tropieniowa dla PTT1 i PTT2, FPR 1, FPR2, IGP-V, IGP1, IGP2 

                        testy psychiczne, przegląd owczarków niemieckich 

Organizator i miejsce egzaminu 

Szkolenie psów Jaffar Piotr Brochocki – kierownik egzaminu 

Plac Szkoleniowy dla psów JAFFAR, 83-021 Bystra (gm. Pruszcz Gdański),  

wjazd od strony wsi Wocławy, ul.Stanisława Lema 

Piotr Brochocki – kierownik egzaminu,  tel. 539 926 470 

Sędziowie 

Agnieszka Kępka - sędzia prób pracy  

Zbigniew Szcześniak - sędzia eksterieru owczarka niemieckiego 

Pozorant 

Krzysztof Brzoskniewicz 

Dokumenty 

Prosimy o przygotowanie poniższych dokumentów przed wejściem na teren egzaminów: 

 książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie 

 książeczka startowa 

 oryginał rodowodu 

 dowód wpłaty za egzaminy 

 dowód opłacenia składki członkowskiej ZKwP za 2021 rok 

 zgoda oddziału macierzystego na przystąpienie do egzaminu/testu/przeglądu  

– dotyczy członków oddziałów ZKwP spoza oddziału Gdynia  

Dokumenty należy złożyć u asystenta kierownika egzaminu przed rozpoczęciem egzaminów. 

Opłaty egzaminacyjne 

BH – 100 zł. 

PT1, PT2 , PTT1, PTT2, FPR1, FPR2 – 100 zł. 

IGP-V, IGP1, IGP2 – 150 zł. 

testy psychiczne wszystkich ras – 100 zł. 

testy psychiczne z przeglądem owczarków niemieckich - 150 zł. 

Opłaty proszę przesyłać na konto ZKwP Oddział w Gdyni  

Bank PEKAO SA o/Gdynia 

92 1240 1239 1111 0000 1642 8100 

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko, imię psa i rodzaj egzaminu/testu/przeglądu 



Uwaga:  nie ma możliwości wpłat gotówkowych podczas egzaminu 

Zgłoszenia  

proszę przesyłać do dnia 18.04.2021 za pomocą formularza zgłoszeniowego – patrz poniższy link: 

 https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fbystra-rejestracja-

egzamin&h=AT2MceFcrkGt6KakMg3_qwjEfky7dc-

kj4phtlu1uRMP1ewklyW8Hwpq1U4i9u3O01h0c9g2fBtR9X6Sr_LfvcKAfy7VMzI9WRKYQRFb51puF98ET

0PMIVbsFhgJ84WwbcIFcQ 

lub drogą mailową na adres: egzaminybystra@gmail.com 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

 dane właściciela psa: imię i nazwisko, adres zamieszkania 

 dane przewodnika psa: imię i nazwisko, telefon kontaktowy 

 dane psa: 

- nazwa i przydomek hodowlany 

- rasa, płeć 

- data urodzenia 

- umaszczenie 

- nr tatuażu / chip 

- nr rejestracji oddziałowej 

- nr PKR 

- nr książeczki startowej 

 zgoda oddziału macierzystego (jeśli jest wymagana) na przystąpienie do 

egzaminu/testu/przeglądu w innym oddziale  

- dotyczy członków ZKwP spoza oddziału Gdynia 

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona wytycznymi FCI. O przyjęciu na egzamin decydować 

będzie kolejność przesłanych, KOMPLETNYCH zgłoszeń. Po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia 

zostaną Państwo poproszeni o przesłanie potwierdzenia wpłaty do 10.04.2021.  

W sytuacji, kiedy będzie więcej zgłoszeń niż miejsc egzaminacyjnych, zostanie utworzona lista 

rezerwowa. Uruchomiona zostanie w przypadku braku potwierdzenia wpłat przez zainteresowanych 

z listy podstawowej do 10.04.2021r.  

Szczegółowy harmonogram wejść będzie podany 22.04.2021 r. 

 

WAŻNE 

1. W związku z pandemią COVID-19, zobowiązuje się uczestników do przestrzegania wszelkich 

zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w dniach egzaminów. 

2. Organizator uprzejmie informuje, że na placu egzaminacyjnym mogą znajdować się wyłącznie psy, 

które w tym momencie są egzaminowane.  

3. Wokół placu będą wyznaczone strefy dla obserwatorów. Ze względu na zapewnienie maksymalnej 

koncentracji i spokoju psom egzaminowanym, w tych strefach, jak i przy bramie wejściowej nie mogą 

przebywać inne psy. 

4. Psy można wyprowadzać wzdłuż ul Polnej. Prosimy o zbieranie psich odchodów. Pojemnik na 

woreczki będzie udostępniony przed placem. 
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