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HOVAWART KLUB ČR, o. s., Náchodská 411, 193 00 Praha 9 www.hovawart.cz 

BBoonniittaaccee    

TTeerrmmíínn  aa  mmííssttoo::                                      1100..  66..  22001177  CChhrrooppyynněě  uu  PPřřeerroovvaa  

VVeetteerriinnáárrnníí  ppřřeejjíímmkkaa    

1100..  66..  22001177  ::  88::0000  ––  88::4455  hhoodd..  ((kkaatt..  ččííssllaa  11  --  1155))  aa  1122::0000  ––  1133::0000  hhoodd..  ((kkaatt..  ččííssllaa  1166  --  3355))        

Zahájení :          10. 6. 2017  v 9:00 hod. (kat. č. 1 - 15), v 13:15 hod. (kat. č. 16 - 35) 

Místo konání:    Chropyně u Přerova -  http://www.kynologiechropyne.tode.cz/ 

  

Uzávěrka přihlášek a poplatků 22. 5. 2017  

 

Poplatky 

Bonitace členové klubu 1700,-Kč,  nečleni 3400,-Kč 

Úhrada poplatků 

 Na účet klubu č.: 2200611833/2010 vedený u FIO banky 

 VS = datum akce + čtyřčíslí ze zápisu ČMKU v PP ve tvaru DDMMRRXXXX 
(např.  na  bonitaci  konanou  01. 06.2013, na kterou hlásím psa se čtyřčíslím ze zápisu (ČMKU/HW/2240/00 ), bude jako 

variabilní symbol uvedeno číslo 0106132240) 
Pokud hlásíte více psů, proveďte platbu za každého psa zvlášť, není možné platby kumulovat. 

 SS = 0002  

 KS = 0558 

 Zpráva pro příjemce: Jméno majitele psa (např. Vokurka Petr) 

Platbu proveďte 

 bankovním převodem 

 složením hotovosti na přepážce jakékoliv pobočky FIO banky 

Přihlášky zasílejte 

 elektronicky prostřednictvím Elektronické přihlášky 

 nebo emailem: bonitace@hovawart.cz     vendlerova@hovawart.cz 

 případně obyčejnou poštou na adresu bonitačního referenta Hana Vendlerová,  Zlosyň  14,  277 44  p. Vojkovice    
 

K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení příslušného poplatku. 
Bez tohoto dokladu nebude Vaše přihláška akceptována. Všichni řádně přihlášení účastníci obdrží nejpozději týden před 

konáním akce upřesňující informace ( datum účasti jejich psa a přidělené  katalogové číslo s ohledem na přejímku účastníků). 
K bonitaci nezapomeňte zaslat zároveň s přihláškou fotokopii průkazu původu (PP), popř. výkonnostní knížky, odkud bude 
zřejmé splnění všech podmínek daných Bonitačním a Zápisním řádem a ostatními chovatelskými směrnicemi (např. výsledek 
DKK musí být zapsán v PP Plemennou knihou ČKS). 

Připomínáme: Podmínky pro účast na bonitaci musí být splněny v den uzávěrky. Háravé feny se bonitace mohou účastnit, 
podmínkou je nahlášení u přejímky a držení feny mimo areál.  

Nezapomeňte s sebou očkovací průkaz a průkaz původu psa.  

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem, nebo pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a 
třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. 

Psi ze zahraničí musí být doprovázeni platným pasem  PET PASSPORT. 
Musí být dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění platných předpisů v celém 
rozsahu. 

Upozornění: doporučuji využívat elektronickou přihlášku, usnadní nám práci. 

Majitel/psovod si je vědom, že plně zodpovídá za veškeré škody způsobené při akci jeho psem. 

 

 

Bonitační referent Hana Vendlerová 

http://www.kynologiechropyne.tode.cz/
mailto:bonitace@hovawart.cz
mailto:vendlerova@hovawart.cz

