KARTA KRYCIA
MIEJSCOWOŚĆ
DANE HODOWCY
IMIĘ I NAZWISKO
TELEFON
ULICA I NR
MIEJSCOWOŚĆ
DANE WŁAŚCICIELA REPRODUKTORA
IMIĘ I NAZWISKO
TELEFON
ULICA I NR
MIEJSCOWOŚĆ
DANE SUKI HODOWLANEJ
RASA
UMASZCZENIE
IMIĘ I PRZYDOMEK
NR RODOWODU
DATA URODZENIA
WYNIK HD
TYTUŁY
DANE REPRODUKTORA
RASA
UMASZCZENIE
IMIĘ I PRZYDOMEK
NR RODOWODU
DATA URODZENIA
WYNIK HD
TYTUŁY
WYMAGANE DOKUMENTU

DATA

E-MAIL
KOD POCZTOWY

E-MAIL
KOD POCZTOWY

NR CHIP
NR DNA
INNE BADANIA
WYSZKOLENIE

NR CHIP
NR DNA
INNE BADANIA
WYSZKOLENIE

Jeżeli reproduktor nie jest zarejestrowany w Federacji bądź swoje uprawnienia nabył poza Federacją, do niniejszej Karty Krycia
należy dołączyć:
o kopię rodowodu z czytelnym podpisem właściciela reproduktora,
o kopię certyfikatu badania DNA z czytelnym podpisem właściciela reproduktora,
o kopię wykonanych badań o ile ich wynik nie został umieszczony na rodowodzie reproduktora,
o kopię dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień reproduktora, tytułów, wyszkoleni itp. o ile informacje o tym
nie zostały umieszczone na rodowodzie reproduktora.
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x TAK
x TAK
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Właściciel reproduktora oraz właściciel suki oświadczają, że sporządzili stosowną umowę
rozliczenia za krycie (nie dotyczy hodowcy, który pokrył sukę reproduktorem, którego jest
wyłącznym właścicielem)
Hodowca będący właścicielem suki hodowlanej poddanej kryciu oraz właściciel zgodnie
oświadczają, że psy te posiadają stosowne uprawnienia hodowlane nadane lub uznane zgodnie z
Regulaminem hodowli psów rasowych oraz spełniają warunki krycia określone w Regulaminie hodowli
psów rasowych.
Właściciel reproduktora, który nie jest członkiem Polskiej Federacji Kynologicznej bezterminowo
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych podanych w niniejszej Karcie Krycia przez Polską
Federację Kynologiczną z siedzibą w Sieradzu przy ul. Lokajskiego 1/10, KRS 0000344801, NIP
8272268554 poprzez umieszczenie tych danych w prowadzonej bazie danych, na rodowodach,
metrykach, katalogach wystawowych oraz innych dokumentach wydanych przez Polską Federację
Kynologiczną, w której widnieć będzie informacja o psie reproduktorze.
Właściciel reproduktora oraz właściciel suki nieodwołalnie wyrażają zgodę na wykorzystanie profilu
DNA swojego psa w celach porównawczych przed dowolny podmiot zewnętrzny.
Dokument został sporządzony po jednej kopii dla hodowcy, właściciela reproduktora i Federacji

czytelny podpis właściciela reproduktora

czytelny podpis hodowcy

Kartę krycia należy dostarczyć do swojego oddziału w terminie 30 dni od daty urodzenia szczeniąt.

