
Numer konta na który należy dokonywać wpłat :        

NEST Bank   58 2530 0008 2049 1074 3242 0001  

   

W polu ODBIORCA przelewu wpisz  "CAT CLUB VICTORIA GDAŃSK ".   

   

W TYTULE PRZELEWU wpisz  :     

SKŁADKA CZŁONKOWSKA  lub    

ILE DOKUMENTÓW , IMIĘ KOTA,   
np. "dyplom CH ASTRA  z Lasu*PL", " 3 rodowody, miot L,    
  
    

Opłaty od 01.05.2022 roku  kwota    tytułem    

Wpisowe    50 złotych   wpisowe    

Rejestracja kota    15 złotych    Rejestracja kota   

Składka roczna zwykła , płatna do 31 stycznia   
  
Składka roczna zwykła ,zapłacona po 31 stycznia  
  
Osoby przystępujące do klubu w pierwszej połowie 
roku płacą całą składkę.   
------------------------------------------------------------  
Osoby przystępujące do klubu w drugiej połowie 
roku kalendarzowego, opłacają składkę półroczną 
Składka indywidualna, przewidziana dla jednej 
osoby    

100,00zł   

150 złotych  

   
   
   
  
50 złotych  

składka jednorazowa          
   
składka jednorazowa  
   
   
  
  
  
od      III kwartału    



Składka przewidziana dla 2 osób , wspólna dla 
właścicieli Hodowli umieszczonych w  
Certyfikacie Rejestracji nazwy Hodowli .    
Składka roczna rodzinna  płatna do 31 stycznia .   
  
Składka rodzinna roczna zapłacona po 31 stycznia  
  
Osoby przystępujące do klubu w pierwszej połowie 
roku płacą całą składkę.   
   
Osoby przystępujące do klubu w drugiej połowie 
roku kalendarzowego, opłacają składkę półroczną  
.    
   

    

150 złotych     

  

200 złotych  

    

   
   
75,00zł    

                                  
składka rodzinna 
jednorazowa    

    
   
   
   
  
  
  
od III kwartału    

Rodowód  
   
Rodowód dla kociaków od 5 miesiąca   
  

50 złotych    
  
100 złotych  

rodowód   
  
rodowód   

Rodowód nadprogramowy  
(dla miotu poza limitem)    
  
  
Rodowód nadprogramowy  
( dla drugiego miotu poza limitem )  
  
Rodowód nadprogramowy  
( dla trzeciego i kolejnych miotów poza limitem )  
  

200 złotych   
  
  
  
300 złotych  
  
  
  
500 złotych  

rodowód nadprogramowy  
  
  
  
rodowód nadprogramowy  
  
  
  
rodowód nadprogramowy  

Dyplom    20 złotych   dyplom    

Nostryfikacja    50 złotych   nostryfikacja    

Transfer    100 złotych    transfer    

Przydomek hodowlany    240 złotych   przydomek    

Poprawka rodowodu    40 złotych   poprawka    

Duplikat Rodowodu    60 złotych  
duplikat rodowodu  

Opłata za przesyłkę  krajową    20 złotych   
opłata przesyłka krajowa  



Opłata za przesyłkę zagraniczną    40 złotych  
opłata przesyłka zagranica 

Opłata za przesyłkę krajową – teczki i książeczki 
zdrowia    

 30 złotych  opłata teczki , książeczki  

   

Rozeta CH/PR    25 złotych  rozeta CH/PR    

Rozeta IC/IPR    25 złotych    rozeta IC/IPR    

Rozeta GIC/GIP    25 złotych   rozeta GIC/GIP    

Rozeta SC / SP / JW / DM / DSM / DVM   bez opłat    rozeta SC …     

      

  


