
Gdynia, 30/12/2020 r.

Zasady organizacji Przeglądu Hodowlanego wprowadzonego na czas obowiązywania
ograniczeń związanych z pandemią wywołaną koronowirusem SARS-CoV-2, 

który odbędzie się w dniu 09/05/2021 r. (niedziela) w Bojanie przy ul. Rolniczej 1.

Organizator: Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Gdyni

1. Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z pandemią wywołaną 
koronowirusem SARS-CoV-2, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych.
2. Przegląd hodowlany będzie wykonywany przez sędziego międzynarodowego wszystkich grup FCI Pana Piotra Króla.
3. Dokumentację przeglądu stanowią:
- WNIOSEK o przeprowadzenie przeglądu kwalifikującego do hodowli w trakcie z trwania pandemii wywołanej 
koronowirusem SARS-CoV-2 (załącznik nr 1),
- KARTA PRZEGLĄDU KWALIFIKUJĄCEGO DO HODOWLI dla psów/suk w trakcie z trwania pandemii wywołanej 
koronowirusem SARS-CoV-2.
4. Do przeglądu mogą przystąpić psy/suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce oddział w Gdyni lub 
zarejestrowane w innych oddziała ZKwP na podstawie zgody macierzystego oddziału. 
5. Psy i suki muszą mieć ukończone 15 miesięcy w dniu przeglądu hodowlanego.
6. Przegląd hodowlany na podstawie niniejszych zasad nie zastępuję przeglądów kwalifikacyjnych o których mowa w §9 
pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.
7. Po Przeglądzie Hodowlanym psy/suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli. Wyjątek stanowią suki ras 
wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP, które mogą przystąpić do Przeglądu 
Hodowlanego po ukończeniu 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów §10 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych 
ZKwP), uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli. Stałą kwalifikację do hodowli po Przeglądzie Hodowlanym 
uzyskują na zasadach ogólnych.
Otrzymanie kwalifikacji hodowlanej nie jest równoznaczne z uzyskaniem adnotacji REPRODUKTOR / SUKA 
HODOWLANA w rodowodzie oraz karcie sztywnej, której na podstawie protokołu z przeglądu hodowlanego 
dokonuje Kierownik Sekcji bądź Wiceprzewodniczący(a) ds. Hodowlanych.
W przypadku samców jest to wiek 15 msc., a suk 18 msc (z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 4).
8. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami hodowlanymi (zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów 
Rasowych ZKwP) aby przystąpić do Przeglądu Hodowlanego muszę spełnić wszystkie dodatkowe warunki.
9. Opłata za Przegląd Hodowlany wynosi 290 zł dla psów ras polskich oraz 580,00 zł dla pozostałych ras.. Przyjmujemy 
wpłaty wyłącznie na rachunek bankowy oddziału tj. 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100 (Bank PEKAO SA).
Termin wniesienia opłaty mija 04/05/2021 r.. W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie zgłoszenie 
psa/suki na Przegląd Hodowlany zostaje ANULOWANE.
Opłata za Przegląd Hodowlany nie podlega zwrotowi.
10. Warunkiem przystąpienia do Przeglądu Hodowlanego jest opłacona składka członkowska za rok 2021.
11. Zgłoszenia psów/suk na Przegląd Hodowlany przyjmowane są wyłącznie drogą mailową: szkolenia@zkwpgdynia.pl
12. Przegląd hodowlany zorganizowany zostanie zgodnie z obowiązującymi standardami sanitarnymi
13. Sprawy nie ujęte w niniejszych 'Zasadach' rozpatrywane są na bieżąco przez Zarząd oddziału.

mailto:szkolenia@zkwpgdynia.pl

