
Miejscowość, data ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko właściciela psa 

………………………………………………………………………………………………………
adres 

………………………………………………………………………………………………………
telefon kontaktowy / adres e-mail 

………………………………………………………………………………………………………
przydomek hodowlany   

………………………………………………………………………………………………………
imię i przydomek psa  

………………………………………………………………………………………………………
numer rejestracji oddziałowej                       numer PKR/KW 

Związek Kynologiczny w Polsce 
Oddział w ……………………………………………………………  

WNIOSEK 
o przeprowadzenie przeglądu kwalifikującego do hodowli

w trakcie trwania pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Dla psów/suk które nie mają ocen z wystaw a spełniają pozostałe wymogi kwalifikujące do hodowli zgodnie 

z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych oraz wymagane dodatkowe wymogi hodowlane zawarte w 

załączniku nr 10 tego regulaminu

wniosek o przeprowadzenie przeglądu kwalifikującego do hodowli w trakcie trwania pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 gkh.v04.2020

Do wniosku załączam następujące załączniki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................
 podpis wnioskodawcy

………………………………………………………………………………………………………
rasa 

Objaśnienia: 
- Wypełniony wniosek należy złożyć w swoim oddziale ZKwP.
- Oddział wyznacza sędziego posiadającego uprawnienia do sędziowania danej rasy. 
- Oddział określa cenę przeglądu, wyznacza termin i jego miejsce oraz informuje o szczegółach wnioskodawcę.
- Oddział zapewnia odpowiednie warunki sanitarne do przeprowadzenia przeglądu (zgodne z aktualnymi obostrzeniami 
ndotyczącymi pandemii).
- Karta Przeglądu Kwalifikującego do hodowli z pozytywną opinią sędziego jest podstawą do wpisania uprawnień  aa 
ahodowlanych: Pies Reproduktor/Suka Hodowlana do rodowodu.
- do wniosku powinna być załączona kopia rodowodu oraz inne wymagane załącznikiem nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów 
Rasowych dokumenty, takie jak:awyniki prześwietlenia na dysplazję, ocena z testów psychicznych itd.
- Opłata za przegląd uiszczana jest w oddziale, a o jej wysokości decyduje Zarząd Oddziału. ustalając opłatę Zarząd 
Oddziału winien uwzględnić ilość brakujących wystaw, koszty opłaty pracy sędziego, koszty wynajęcia terenu itp.
- O wszystkich innych nieujętych w objaśnieniach aspektach przeglądu decyduje Zarząd Oddziału.



KARTA PRZEGLĄDU KWALIFIKUJĄCEGO DO HODOWLI
 dla psów/suk w trakcie trwania pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

Imię i nazwisko sędziego dokonującego przeglądu .........................................................................................................

Miejsce przeglądu ...........................................................................................  Data przeglądu .........-.........-................

Rasa ........................................................................................................................................ Płeć:    PIES  /  SUKA *

Nazwa i przydomek hodowlany .....................................................................................................................................

Data urodzenia .........-.........-................  Umaszczenie ..................................................................................................

PKR/KW ............................................... Nr rej. ...................................... Chip/tatuaż .................................................

Hodowca ........................................................................ Właściciel ............................................................................

Adres właściciela .........................................................................................................................................................

Karta jest integralną częścią WNIOSKU o przeprowadzenie przeglądu kwalifikującego do hodowli w trakcie trwania 
pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 wraz z wymaganymi załącznikami.

Opis psa/suki:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Pies/suka na podstawie przeglądu otrzymuje kwalifikację hodowlaną *

Pies/suka na podstawie przeglądu nie otrzymuje kwalifikacji hodowlanej *

Data .........-.........-................ Podpis i pieczątka sędziego .................................................................

* - odpowiednie zaznaczyć
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