CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2021
opis

Cena brutto

uwagi

SKŁADKA CZŁONKOWSKA, WPISOWE, REJESTRACJA PSA
Składka członkowska
70,00 zł roczna
Wpisowe
30,00 zł opłata jednorazowa
Rejestracja pierwszego psa
20,00 zł opłata jednorazowa
opłata jednorazowa, psy należące do tego
Rejestracja każdego następnego psa
10,00 zł samego właściciela
Rejestracja psa reproduktora lub suki
rejestrowane w O/Zabrze po uzyskaniu
10,00 zł uprawnień
hodowlanej
RODOWÓD
Wystawienie rodowodu krajowego
60,00 zł tryb zwykły
Wystawienie rodowodu eksportowego
120,00 zł tryb zwykły
Ekspresowe wystawienie rod. krajowego
300,00 zł tryb ekspresowy
Ekspresowe wystawienie rod. eksportowego
300,00 zł tryb ekspresowy
Księga Wstępna krajowa
30,00 zł tryb zwykły
Księga Wstępna eksportowa
120,00 zł tryb zwykły

Ekspresowe wystawienie KW krajowej lub
eksportowej

300,00 zł tryb ekspresowy

NOSTRYFIKACJA RODOWODU ZAGRANICZNEGO
60,00 zł tryb zwykły

Nostryfikacja rodowodu zagranicznego FCI
Ekspresowa nostryfikacja rodowodu
zagranicznego FCI
Zmiana odmiany rasowej (przekwalifikowanie)
w rodowodzie nostryfikowanym
Wyrejestrowanie z PKR ze wskazaniem nowego
właściciela

150,00 zł tryb ekspresowy
bezpłatnie złożenie oryginalnego rodowodu
złożenie oryginalnego rodowodu + dane

bezpłatnie właściciela

DUPLIKATY I WYMIANY RODOWODÓW

Duplikat rodowodu lub KW krajowego
Duplikat rodowodu lub KW eksportowego
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy

30,00 zł
60,00 zł
60,00 zł ze zmianą właściciela lub bez zmiany

Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy

30,00 zł rejestracji

Zmiana właściciela w rodowodzie krajowym

30,00 zł kupna
60,00 zł dane nowego właściciela

Zmiana właściciela w rodowodzie eksportowym
Zmiana przynależności rasowej
(przekwalifikowanie) w rod. krajowym
Zmiana przynależności rasowej
(przekwalifikowanie) w rod. eksportowym
Nowy wydruk rodowodu z powodu korekty
danych lub uszkodzenia - krajowy
Nowy wydruk rodowodu z powodu korekty
danych lub uszkodzenia - eksportowy
Potwierdzenie wyniku badania HD/ED

ze zmianą właściciela i potwierdzeniem
dane nowego właściciela i kopia umowy

30,00 zł wymagany dokument przekwalifikowania
wymagany dokument przekwalifikowania,

60,00 zł dotyczy tylko rodowodów zkwp

wymagany oryginał wymienianego

30,00 zł dokumentu

wymagany dokument przekwalifikowania,

60,00 zł dotyczy TYLKO rodowodów ZKwP

W przypadku wymiany rodowodu, na

30,00 zł życzenie właściciela

PRZYDOMKI

Rejestracja przydomka w ZKwP + FCI
Rejestracja przydomka w FCI

Rejestracja przydomka zagranicznego FCI
w ZKwP
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP
Duplikat przydomka

Zmiany w obrębie własności przydomka

120,00 zł
60,00 zł
Gdy zagraniczny hodowca przeprowadza się

120,00 zł do Polski

120,00 zł Gdy hodowca przeprowadza się za granicę
60,00 zł Potwierdzenie własności nazwy hodowli

120,00 zł

Anulowanie nazwy przydomka hodowlanego

120,00 zł

DRUKI HODOWLANE

Karta krycia
Karta miotu
Metryka

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
POZOSTAŁE OPŁATY

Przegląd miotu - opłata za każde szczenię
Tatuaowanie - opłata za każde szczenię
Transponder - mikroczip, za 1 szt.
Książeczka startowa psa
Książeczka pracy psa pasterskiego
Przegląd hodowlany dla członków O/Zabrze
Przegląd hodowlany dla członków
pozostałych oddziałów ZKwP
Testy psychiczne - dla członków O/Zabrze
Testy psychiczne - dla członków pozostałych
oddziałów ZKwP
Szkolenie - egzamin dla członków O/Zabrze
Szkolenie - egzamin dla członków
pozostałych oddziałów ZKwP

10,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
70,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
100,00 zł

Dotyczy wszystkich stopni egzaminów

