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Vše, i e-mail, vyplňujte tiskace, velkými písmeny.

Vše, i e-mail, vyplňujte tiskace, velkými písmeny.

Krycí list č. 1

Krycí list č. 2

Kryta fena :…………………………………..…………..……….………

Kryta fena :…………………………………..…………..……….………

nar. ………..…… č. zápisu:………………..….………………….……..

nar. ………..…… č. zápisu:………………..….………………….……..

Krycím psem :……………………………………………………………

Stvrzuji, že fenka má*/nemá*v bonitační kartě vyznačenou vadu ……..……
(podpis majitele)

číslo zápisu:…………………………………………….
Ke spojení došlo dne :…………….. opakováno dne :…….…………...
Fena byla uměle oplodněna veterinářem :……………………………...

Krycím psem :……………………………………………………………
číslo zápisu:…………………………………………….
Ke spojení došlo dne :…………….. opakováno dne :…….…………...

……………………………………
jméno a adresa majitele feny

.....………………………………
jméno a adresa majitele psa

Fena byla uměle oplodněna veterinářem :……………………………...

………………………………

………………………………….

……………………………………
jméno a adresa majitele feny

.....………………………………
jméno a adresa majitele psa

………………………………

………………………………….

………………………………

………………………………….

………………………………

………………………………….

…………………………………e-mail: ……………………………….
………………………………č. telefonu:..…………………………….
……………………………
podpis

.………………………………
podpis

V ……………………………………… dne.………………………….
Štěňata vržena dne: …………………

Fena nezabřezla

Počet psů: ……………………. Počet fen:………………………..
Majitel feny je povinen odeslat tento krycí list do 5 dnů po vrhu poradci chovu spolu s 2x
vyplněnou Žádankou o tetovací čísla. Pokud fena nezabřezne je chovatel povinen zaslat
tento krycí list do 75 dnů po krytí poradci chovu!. Poplatek za použití krycího listu, při
úspěšném vrhu, uhraďte až současně s poplatkem za štěňata spolu se zasláním přihlášky
vrhu (k ní přiložte doklad či jeho kopii o zaplacení).

…………………………………e-mail: ……………………………….
………………………………č. telefonu:..…………………………….
……………………………
podpis

.………………………………
podpis

V ……………………………………… dne.………………………….
Předpokládaný vrh dne: …………………………………
Majitel psa – člen 1.BTK je povinen ohlásit uskutečnění kryti odesláním krycího listu do 5 dnů po krytí
poradci chovu. Je-li majitelem psa nečlen 1.BTK je povinen ohlásit uskutečnění krytí odesláním krycího
listu poradci chovu do 5 dnů po krytí majitel feny. Pokud má krytá fenka vyznačené nedostatky
v bonitační kartě, zasílající ke KL č. 2 přiloží i kopie bonitačních karet kryté fenky a krycího psa.
Obdobně postupuje zasílající, pokud posílá KL č. 2 e-mailem!

