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ÚDAJE O MAJITEĽOVI  

Meno a priezvisko:  Členské číslo:  

Trvalý pobyt:  

Korešpondenčná adresa:  

Telefonický kontakt:  

E-mail:  

ÚDAJE O PSOVI/SUKE 

Celé meno psa/suky:  

Dátum narodenia:  Číslo zápisu SPKP:  

Pohlavie:  Veľkosť/farba:  

Číslo čipu:  

K PRIHLÁŠKE NA BONITÁCIU PRIKLADÁM NASLEDOVNÉ PRÍLOHY (označte krížikom): 

Potvrdenie o platbe v PDF Povinné  

Sken rodokmeňa (pri importovaných psoch s číslom SPKP) Povinné  

Sken posudku z klubovej alebo špeciálnej výstavy SKCHP Povinné  

Sken výsledku genetického vyšetrenia prcd-PRA alebo 
priame oftalmologické vyšetrenie 

Povinné pre toy, trpasličí, stredný  

Sken výsledku vyšetrenia luxácie pately Povinné pre toy, trpasličí, stredný  

Sken výsledku vyšetrenia dysplázie bedrových kĺbov Povinné pre stredný a veľký  

Sken/skeny iných výsledkov vyšetrení alebo testy 
farebných lokusov 

Voliteľné  

 

 

VYHLÁSENIE MAJITEĽA PSA/SUKY:  

Vyhlasujem, že údaje, ktoré som v prihláške uviedol/uviedla sú pravdivé, správne, aktuálne a zaväzujem sa 
dodržiavať Chovateľský poriadok SKCHP. Vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov 
v potrebnom rozsahu (viac info: www.pudelklub.sk/gdpr). 

Dátum:  Podpis majiteľa:  
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Pokyny a postup pri vypĺňaní Prihlášky na bonitáciu 

 

● Poplatok za bonitáciu pre člena SKCHP je 30 EUR. 

● Poplatky pre NEČLENA SKCHP sú navýšené o 100%. 

● Poplatok je potrebné uhradiť na účet klubu IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062 

Špecifický symbol: 2200; variabilný symbol: Vaše členské číslo. Prosíme o správne 

vyplnenie špecifického a variabilného symbol, uľahčíte nám tým identifikáciu platby. 

● Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite elektronicky najneskôr 21 dní pred konaním 

bonitácie na info@pudelklub.sk. 

● K prihláške ďalej priložte všetky prílohy, ktoré ste v prihláške označili. Prihláška bez 

kompletných príloh nebude akceptovaná. 

● O časovom harmonograme Vás budeme informovať e-mailom najneskôr 7 dní pred 

konaním bonitácie. 

● Neúčasť na bonitácii z akýchkoľvek príčin nie je dôvodom na vrátenie poplatku. 
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