MANUÁL K JARNEJ BONITÁCII 2015
Miesto konania:
Čas konania:
Termín I. uzávierky:
Termín II. uzávierky:
Poplatky:
Bonitácia
Prihlásenie v uzávierke
Prihlásenie v deň konania
Odber a spracovanie DNA
vzorky *

Výcvikové stredisko Malý Lapáš pri Nitre
17.04.2015 (piatok) od 10.00 hod.
07.04.2015 (z dôvodu spracovania dát a prípravy podujatia)
na mieste bonitácie v deň jej konania do 8:30 hod.
Člen SKBO
50€
75€
37,-

Nečlen SKBO
150€
225€
37,-

* Majiteľ psa hradí vopred plnú sumu za odber a spracovanie vzorky. Po absolvovaní odberu, bonitácie a doručení výsledkov
poradcovi chovu, poukáže klub členovi SKBO:
- 20% z výšky poplatku za vyšetrenie aktuálne uchovňovaného jedinca
- 50% z výšky poplatku za vyšetrenie už chovného jedinca

Veterinárne podmienky: zhodné so všeobecnými podmienkami výstav
Podmienky účasti na bonitácii: bonitácie sa môžu zúčastniť psi a sučky vo veku min. 15 mesiacov,
pokiaľ spĺňajú nasledujúce podmienky:
1. absolvovanie minimálne jednej výstavy (vyššej ako oblastnej) v triede vyššej ako trieda
mladých, so známkou nie horšou ako „dobrý“.
2. absolvovanie RTG vyšetrenia bedrových a lakťových kĺbov vo veku min. 12 mesiacov, výsledok
ktorého je zapísaný príslušným veterinárnym lekárom v preukaze pôvodu.
3. v prípade importovaného jedinca preregistrácia do Plemennej knihy SKJ.
Na bonitácii bude posúdený aj jedinec, ktorý nemá do dňa bonitácie absolvovanú výstavu. Chovnosť však
nadobudne až v deň, keď poradca chovu obdrží doklad o jej splnení. Pri nesplnení ostatných podmienok,
nebude jedinec na bonitácii posúdený.
Prihláška na bonitáciu: Na bonitáciu sa prihlasujte univerzálnou prihláškou určenou na toto chovateľské
podujatie a dostupnou na stránke klubu. K prihláške doložte obojstrannú čitateľnú fotokópiu preukazu o
pôvode (so zapísanými absolvovanými zdravotnými testami), fotokópiu dokladu o zaplatení bonitačného
poplatku a poplatku za odber a spracovanie DNA vzorky (možno platiť spolu), prípadne aj fotokópiu
dokladu o zaplatení členského poplatku.
Oba poplatky je potrebné uhradiť do termínu uzávierky na účet klubu (č.ú.: 2661704071/1100
Tatra banka). Žiadame členov, aby poplatok hradili prevodom z účtu na účet, prípadne poštou na adresu
ekonómky klubu. Neposielajte peniaze z pošty na účet, nakoľko nedokážeme identifikovať platcu!!!
Vo vlastnom záujme si psa pripravte na bonitáciu podľa ustanovení Bonitačného poriadku a nárokov
Povahového testu a odkontrolujte si vopred splnenie podmienok pripustenia na bonitáciu!
Na bonitáciu si prineste originál preukazu o pôvode, očkovací preukaz alebo Petpassport, potvrdenie o
zaplatení členského príspevku na daný kalendárny rok a doklad o zaplatení poplatkov.
Chovnosť potvrdzuje do Preukazu o pôvode hlavný poradca chovu až v deň dovŕšenia 18 mesiacov veku
alebo neskôr.
V prípade otázok kontaktujte:
Ivana Pellegrini (platby) 0905 260 479
Nora Takáčová (chov, bonitácie, výstavy) 0905 763 497
Mirka Záchenská (administratíva a členstvo) 0905 753 633

