Badanie DNA

Przegląd Hodowlany

Zarząd Oddziału ustalił datę przeglądu hodowlanego z sędzią międzynarodowym Piotrem
Królem
na dzień 14.10.2022r. Przegląd odbędzie jak dotychczas w siedzibie Oddziału
przy ul. Moniuszki 19, 86-300 Grudziądz.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e mail zkwp.grudz@wp.pl , bądź składać osobiście w
Oddziale.

Zgłoszenie do przeglądu hodowlanego

Uwaga!

Informujemy, że w dniu 29.08.2022r. Oddział będzie nieczynny.

Uwaga!
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Zebranie członków Oddziału odbędzie się dnia 20.06.2022r. o godzinie 17:00, w siedzibie
Oddziału ul. Moniuszki 19.

XLIV KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH 23.04.2022r.

VI KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH (POPOŁUDNIOWA)

WIĘCEJ &gt;&gt;

Uwaga!

Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, w związku z tym prosimy o
dokonywanie kolejnych płatności na nowy numer.

PKO Bank Polski S.A. 13 1020 5040 0000 6602 0234 1410
Kod SWIFT BPKOPLPW
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Uwaga!

Zebranie członków Oddziału odbędzie się dnia 12.08.2021r. o godzinie 17.00, w siedzibie
Oddziału ul. Moniuszki 19.

Uwaga!

W związku z przerwą urlopową w dniach 12.07-26.07.2021r. Oddział będzie nieczynny, prosimy
o zaplanowanie wizyty w Oddziale uwzględniając powyższe.

Uwaga!

W związku z trwającymi urlopami letnimi, zebranie członków Oddziału zostaje
przeniesione na wrzesień 2021r.
Więcej informacji zostanie podanych po ustaleniu konkretnej daty.

Z poważaniem
Zarząd O/Grudziądz
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Uwaga!

Informujemy, iż̇ przegląd hodowlany odbędzie się w dniu 31.07.2020r.
w siedzibie Oddziału Grudziądz, ul. Moniuszki 19

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adres email
zkwp.grudz@wp.pl oraz numerem telefonu ☎️ 606-671-534

Spotkanie biesiadne.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dyskusyjno towarzyskie - ognisko, które odbędzie się w
dniu 27.06.2020 (sobota) o godz 17.00 w miejscu Dąbrówka Królewska 50/5 - siedziba Koła
Łowieckiego.

Zapewniamy: napoje, kiełbaska z ogniska, poczęstunek z wyrobów myśliwiskich, catering oraz
miłą atmosferę z muzyką.

Chętnych prrosimy o kontakt pod numer tel. 606-671-534
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Ważny komunikat:

Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi dotyczącymi nabywania uprawnień
hodowlanych podczas przeglądu hodowlanego w czasie pandemi COVID-19.

Informujemy, iż dnia 22 maja 2020 w naszym Oddziale Grudziądz ul.Moniuszki 19 odbędzie się
przegląd hodowlany na podstawie obowiązujących przepisów przeprowadzony przez
uprawnionego Międzynarodowego Sędziego Kynologicznego wszystkich ras FCI Pana Piotra
Króla.

Zainteresowanych przeglądem prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: zkwp.grud
z@wp.pl

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji
również pod numerem telefonu : 606-671-534

Serdecznie zapraszamy

Zgłoszenie do przeglądu hodowlanego
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Szanowni Państwo,

W sprawie przeglądów miotów i dokumentacji hodowlanej prosimy o kontakt
telefoniczny: 606-671-534 lub mailowy: zkwp.grudz@wp.pl

1. Z dniem 11.03.2020 r. Prezydium Zarządu Głównego postanowiło odwołać wszystkie
wystawy psów rasowych Związku Kynologicznego w Polsce do czasu ustąpienia zagrożenia
koronawirusem, potwierdzonego Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego wprowadza z
dniem 12.03.2020 r. tymczasową procedurę nadawania uprawnień hodowlanych oraz
możliwość uzyskania tytułu Młodzieżowy Champion Polski.
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Szanowni Państwo,

Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego wprowadza
z dniem 25.03.2020 r. tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom w
przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli miotu, który jest spowodowany
epidemią SARS-CoV-2:

1. Poniżej znajduje się wniosek, który wypełnia hodowca, a na podstawie którego oddział
wydaje metryki. Metryki MUSZĄ mieć adnotację: "WYDANO BEZ PRZEGLĄDU MIOTU". Do
wniosku muszą być załączone inne zawsze wymagane dokumenty. Dostarczenie wniosku do
biura oddziału i metryk do hodowcy może odbywać się za pomocą poczty lub w innej ustalonej z
hodowcą formie.

2. Przypominamy także, że w sytuacji, kiedy pies/suka nie spełniają wymogów hodowlanych
(np. brak wystaw) ich właściciel może złożyć wniosek o jednorazowe krycie lub zgodę na miot
(gotowy wniosek znajduje się poniżej). W przypadku odmowy może się odwołać do GKH.

Uwaga!
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Dnia 01.03.2020r. o godz 10:00 , w restauracji ,,Leśniczówka" aleja Wigury 1, 86-300
Grudziądz, odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału
Grudziądz.

Zarząd O/Grudziądz
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