
  Basset klub České republiky, z. s.
  Sídlo: Lešanská 1176/2A, 141 00 Praha 4, www.bassetklub.cz
  Korespondenční adresa: Mgr. Jaroslav Rataj, Hory čp. 4, 259 01 Votice

RAZÍTKO A PODPIS poradce chovu:

Datum potvrzení:

ČLP:

Vyplní plemenná kniha

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU VRHU ŠTĚŇAT

Plemeno:____________________________ Chovatelská stanice:_________________________________

Jméno a adresa chovatele: ________________________________________________________________

Korespondenční adresa: ___________________________________________________________________

Tel.:  ___________________________  E-mail:  _______________________________________________

Souhlasím se zveřejněním dat v souvislosti s prodejem štěňat:      ANO: _________    NE: ___________

RODIČE:

Otec: __________________________________________________Zapsán pod ČLP:_________________

Matka:_________________________________________________Zapsána pod ČLP:________________

Datum krytí: ________________ Datum vrhu: __________________Vrženo psů:________ / fen:_______

Jméno štěněte
(20 znaků včetně mezer)

Pohlaví
(první psy,
pak feny)

Barva a znaky Číslo
zápisu /

tetovací č.

Číslo čipu
(vylepte celý čárový kód)
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Jméno štěněte
(20 znaků včetně mezer)

Pohlaví
(první psy,
pak feny)

Barva a znaky Číslo
zápisu /

tetovací č.

Číslo čipu
(vylepte celý čárový kód)

POTVRZENÍ VETERINÁŘE:                                                         dne:   _________________________

OTETOVÁNO:    psů:_________ fen: _________

OČIPOVÁNO:    psů:_________ fen: _________                              
                                                                                                                         _________________

          podpis a razítko veterináře
                                          

Nově získaná ocenění z     výstav a zkoušek se dokládají fotokopií.
K přihlášce připojuji:

Potvrzuji,  že  jsem  chovatelem  výše  uvedených  štěňat  a  že  všechny  uvedené  údaje  jsou
pravdivé.

V  ______________________  dne:  ________________

                                                                                                               _________________________
   vlastnoruční podpis chovatele

POUČENÍ PRO CHOVATELE
K přihlášce vrhu se přikládá:

- Kopie krycího listu podepsaná majitelem psa i feny.
- Kopie dokladu o zaplacení částky 20,- Kč za každé zapisované štěně na přihlášce 
vrhu.

- V případě zapisování více jak deseti štěňat připojí další zapisovaná štěňata na samostatné 
příloze.

Přihlášku vrhu  nejpozději desátý den po narození štěňat odesílá chovatel na adresu poradce chovu
pro všechna plemena bassetů, t. j. paní  Lenka RATAJOVÁ, Hory č. p. 4, 259 01 Votice, který
přihlášku potvrdí a zašle na adresu Plemenné knihy č. 3, která chovateli  vystaví zápisová nebo
tetovací čísla. Na přihlášce se uvádí nejprve jména narozených psů a následně jména fen.



Po otetování nebo očipování štěňat, tj. mezi 6. a 7. týdnem stáří štěňat, odešle chovatel přihlášku
potvrzenou veterinárním lékařem na adresu Plemenné knihy č. 3, t. j. Českomoravská kynologická
jednota,  Plemenná kniha č.  3,  Lešanská 1176/2A, 141 00 Praha 4-Chodov, a  vyčká zaslání
průkazů původu zapisovaných štěňat.

3


