BONITACE plemene boston terrier
se bude konat dne 20. února 2022 (neděle)
od 12.00 hodin,
v restauraci „LIKA“,
v Malých Kyšicích (PSČ 273 51), ulice Osvobození 135
www.pensionlika.cz
Občerstvení, oběd, parkování v místě akce.
Vstup na bonitaci je bočním vchodem restaurace.
Na bonitaci se přihlásíte předem (do 12.2.2022) poradci chovu p. Křišťálovi, emailem ( kristal.jirik@seznam.cz ), případně dopisem, s uvedením jedinců na bonitaci
(jméno, CHS, č. zápisu, pohlaví, datum narození) nebo se můžete přihlásit až na místě.
Na místě bonitace můžete též podat i přihlášku do klubu s GDPR a zaplatit poplatky
(za svod, členské, vstupní).
Podmínky pro vstup na akci: Vstup s platným očkováním proti covid 19 nebo do
180 dnů od prodělání covidu. Další dle aktuální epidemiologické situace v den
akce.
Vezměte sebou (všichni, i ti co se přihlásili předem):
- originál PP (nezapomeňte si v PP doplnit, čitelně, tiskace, velkými písmeny, celou
adresu majitele s PSČ. V PP zde musí mít majitel i podpis!) !)
- kopii PP (z obou stran)
- 2x foto psa/fenky ve výstavním postoji, z levé i pravé strany
- doklad o platbě za bonitaci (pokud jste platili předem)
- očkovací průkaz s platným očkováním.
Pokud máte jedince importovaného ze zahraničí, MUSÍ mít již na bonitaci v PP
přeregistraci z PK ČMKU!
Začátek bonitace od 12.00 hodin – přejímka, měření, vážení (akce společná i pro
plemena havanský psík a chihuahua). Popis jedinců od 13.30 hodin.
Bonitace je přístupná psům i fenám od ukončených 12 měsíců – je na majiteli, aby účast
na ní neuspěchal v neprospěch svého jedince!
Poradce našeho klubu, po bonitaci a zapsání chovnosti do PP, odesílá PP na PK
ČMKU, odkud vám, po přeregistraci jedince mezi chovné, bude PP zaslán na dobírku,
na vámi uvedenou adresu v PP. Zároveň poradce chovu odesílá majiteli kopii
bonitační karty s případně vyznačenými nedostatky chovného jedince a pokyny
k možnému spojení.
Použit do chovu (chovný) může být, již naším klubem uchovněný jedinec (pes i fenka),
nejdříve od stáří 14-ti měsíců (např.: nar. 18.1.2021 od 18.3.2022).
Naše bonitace je otevřená, tedy i pro chovatele členy klubu druhého, i pro nečleny
klubů, s výjimkou těch majitelů, kterým náš klub již odmítl chovatelský servis.

Poradce chovu
1. Boston terrier klubu v ČR
Jiří Křišťál.

