REGULAMIN HODOWLANY Cat Club VICTORIA Gdańsk

HODUJEMY KOTY PROFESJONALNIE
Zależy nam aby hodowcy prowadzili hodowle na najwyższym poziomie z
uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, aby się doszkalali i wystawiali koty na
wystawach gdzie koty są profesjonalnie oceniane.
Hodowców CC VICTORIA obowiązują aktualne Regulaminy dostępne na
stronie CC VICTORIA i stronie FPL :
1. Regulamin Hodowli i Rejestracji Kotów FIFe
- w szczególności punkty 2 i 3 – omawiające szczegółowo hodowlę,
warunki bytowe i warunki hodowlane.
2. Regulamin Biura Rodowodowego PFF Felis Polonia – warunki rejestracji
kociąt, ich imiona, nostryfikacja kotów
HODOWCY są ZOBOWI ĄZANI do zapoznania się z w/w REGULAMINAMI
1. Hodowcą jest każdy członek CC VICTORIA, który jest właścicielem
minimum jednej kotki zarejestrowanej w FPL, który posiada przydomek
hodowlany i prowadzi hodowlę zgodnie z wyżej wymienionymi
regulaminami.
2. Zalecane jest aby hodowca występował o wydanie
rodowodu dla wszystkich żywych kociąt w miocie w ciągu 10 tygodni od
daty urodzenia kociąt.
3. Niedozwolona jest sprzedaż kociąt bez rodowodu.
Niedozwolona jest sprzedaż kotów do sklepów zoologicznych , na aukcjach
internetowych oraz organizacjom prowadzącym testy i eksperymenty
na zwierzętach.
4. Kocięta mogą być przekazane do nowych domów nie wcześniej, niż po
ukończeniu 12 tygodnia życia, po dwukrotnym szczepieniu, co najmniej
przeciwko panleukopenii , kalcivirozie , herpesvirozie i po wcześniejszym
odrobaczenia kociąt.
5. Obowiązuje chipowanie kociąt – do zgłoszenia miotu , niezbędny jest nr chipu.
6. Niedozwolone jest rozmnażanie kotów posiadających wady dyskwalifikacyjne.
7. Hodowca musi otoczyć szczególną opieką koty hodowlane.
8. Zaleca się by kotka była kryta po ukończeniu 10 miesiąca życia, by była
zdrowa i w dobrej kondycji.
Hodowca powinien zabezpieczyć kotkę przed przypadkowym kryciem.

9. Kotka, która wymaga powtarzających się cesarskich cięć nie może być
używana do dalszej hodowli.
10. Kotka może mieć maksymalnie 3 mioty na 24 miesiące.
11. Zalecane jest sporządzanie pisemnych umów sprzedaży kociąt oraz umów
krycia kotki.
12. Hodowca powinien poinformować nabywców kociąt o sposobie ich
żywienia, pielęgnacji oraz kontynuowania szczepień ochronnych.
13. Zabronione jest krycie swoich kotek kocurem który nie posiada rodowodu lub
jego właściciel nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w
World Cat Congress lub innej organizacji uznawanej przez FPL.
14. Zabronione jest krycie kocurem ( reproduktorem ) zarejestrowanym w Cat
Club Victoria innych kotek które nie posiadają rodowodu lub jego właściciel
nie należy do stowarzyszenia zrzeszonego w World Cat Congress lub innej
organizacji uznawanej przez FPL.
15. Osoba będąca członkiem Cat Club Victoria Gdańsk nie może należeć w Polsce
do organizacji niezrzeszonej w World Cat Congress.
Zarząd Cat Club VICTORIA ma prawo przeprowadzić kontrolę Hodowli.
Obowiązkiem hodowcy jest umożliwienie przeprowadzenia kontroli.

