BONITACE 23. 1. 2021 – Praha Termín: sobota – 23. 1. 2021
Místo bonitace: Praha – Pet Center/ Psí akademie Dance and Jump /
Adresa: Do Čertous 2634/7; 193 00 Praha, Horní Počernice
Mapa: http://mapy.cz/s/eDJC
Upozorňuji na povinnost přezutí v hale do čisté obuvi (např. sálová obuv)!
Uzávěrka přihlášek: 13. 1. 2021 (datum pošt. razítka). Přihlášky zasílejte pouze doporučeně!
Bonitaci posoudí p. A. Grygarová, v případě přihlášení více jak 50 psů může být přizván druhý
posuzovatel.
POZOR – sledujte prosím klubový web a stránku „Borderholic BCCCZ“ na FB, celé konání akce (a tím i
časy přejímky a počet lidí v hale) se bude muset podřídit neustále se měnícím vládním opatřením. Do
přihlášek pište čitelně kontakt – především e-mail – budou Vám na něj cca týden před akcí zaslány
podrobné informace a časy.
Konání akce od 8.00 – do cca 15.00 hod, podle počtu přihlášených psů
Minimální věk border kolie pro bonitaci je 15 měsíců nejpozději ke dni bonitace (bez výjimek).
Úplné aktuální podmínky pro úspěšné absolvování bonitace najdete zde:
http://www.bcccz.cz/rady_bcccz/jednotne_podminky_chovu_boc.pdf
POZOR – od 1.1.2021 je nutno k přihlášce přiložit i vyhotovený genetický profil u akreditované laboratoře –
z krve (výjimka pro bukální stěr je pouze v případě, že odběr provede, a identitu potvrdí, přímo laboratoř),
nezapomeňte na potvrzení identity psa u MVDr. při odběru krve.
Kompletně vyplněnou přihlášku, spolu s platnými vyšetřeními - povinně - kopií vyšetření DKK (DLK, OCD) a
očí na PRA/CEA + genetický profil (popř. kopie genetických vyšetření) a kopií průkazu původu (bez těchto
dokladů přihláška nebude přijata!), zašlete DOPORUČENĚ na adresu:
Monika Švarcová
Babina 67
33101 Plasy
Veterinární podmínky: Psi musí mít očkovací průkaz s potvrzením o platném očkování proti vzteklině,
psince, hepatitidě a parvoviróze.
S sebou na bonitaci přineste originál PP psa (v PP MUSÍ být vyplněno Vaše jméno + adresa + podpis,
stejně tak podpis chovatele na přední straně PP)!
Originál PP bude po úspěšné bonitaci zaslán na ČMKU – PK č. 1 (p. S. Huškové), po přeregistraci psa mezi chovné
jedince Vám bude cca za měsíc z Prahy zaslán zpět dobírkou.

POZOR! >>> Počet přihlášených psů může být omezen - proto zašlete přihlášky co nejdříve!
Poplatek za bonitaci je splatný v hotovosti při přejímce!
* Člen BCCCZ - 200 Kč (s sebou si vezměte kartičku člena BCCCZ pro r. 2021)
* Nečlen BCCCZ - 1500 Kč
Upozorňuji, že členství v BCCCZ (k využití slevy) musí být uzavřeno minimálně 1. měsíc před akcí – viz zápis výboru
BCCCZ k 1. 8. 2012 !

Přihláška na bonitaci 23. 1. 2021 – Praha
(uzávěrka přihlášek je 13.1.2021 - datum pošt. razítka)

Zašlete POUZE kompletní a doporučeně poštou na adresu: Monika Švarcová, Babina 67, 33101 Plasy
JMÉNO PSA + JEHO CHOVATELSKÁ STANICE:

Pohlaví*:
(*Vhodné zakroužkujte)

x pes
Barva:

x fena

Zkratka PK a číslo zápisu v PK:
Číslo čipu (pokud je pes čipován):
Číslo tetování (pokud je pes tetován):
Datum narození:

Chovatel:

Otec:
Matka:
RTG DKK:
(výsledek)

RTG OCD:

RTG DLK:
Vyšetření CEA/PRA (+ datum):

DNA CEA / CH:
DNA TNS:
Ostatní vyšetření (nejsou povinná):
Pokud tato vyšetření máte,
přiložte k nim kopie certifikátů

DNA CL:
DNA MDR1:
Popř. jiné (jaké + výsledek) :

Majitel psa:
Kompletní adresa majitele:
E - mailová adresa:
Telefon:
Seznámil jsem se a souhlasím s bonitačním řádem BCCCZ
Souhlasím se zveřejněním kontaktních údajů na mne jako majitele psa.
Souhlasím se zveřejněním výsledků zdravotních vyšetření bonitovaného psa.
Souhlasím s provozním řádem PADJ https://www.dj-psiakademie.cz/data/2018-03-01-03-01-35-PROVOZNI-RAD-2018.pdf

Podpis majitele psa:
Poznámky:

