1. számú melléklet

Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület

Alombejelentő a 14. napig
A tenyésztőnek a megfialt almot a Hunnia Kuvasz Tenyésztői és Kulturális Egyesület
székhelyére: 6763 Szatymaz, II. Körzet 80/2 kell bejelenteni postai úton, vagy
iroda@hunniakuvasz.org e-mail címen, a fialástól számított 14 napon belül.

1. Alommal kapcsolatos adatok
Tenyészet neve: ………………………………………………………………………………………………...
Tenyésztő neve: ………………………………………………………………………………………………...
Tenyésztő címe: ………………………………………………………………………………………………...
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………
Alom feltalálásának pontos címe: ………………………………………………………………………………
Postázási cím: …………………………………………………………………………………………………...
Alom pontos születési ideje: ……………………………………………………………………………………
2. Szülőkkel kapcsolatos adatok:
APA neve: ………………………………………….. Születési idő: …………………………………………
Törzskönyvi jele, száma: …………………………... Mikrochip száma: …………………………………….
ANYA neve: ………………………………………... Születési idő: ………………………………………….
Törzskönyvi jele, száma: …………………………… Mikrochip száma: …………………………………….
3. Utódokkal kapcsolatos adatok:
Megszületett kan utódok száma: ………………………………………………………………………………..
Megszületett szuka utódok száma: ……………………………………………………………………………...
Ebből elhullott utódok száma: kan: …………………………………. szuka: ………………………………….
Fent nevezett tenyésztő bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
A fenti dokumentum elküldése, „Alomellenőrzés, származás ellenőrzés” - „Kennel Kontroll” - céljából előírt /lásd:
HKE „Tenyésztési szabályzat”/. A Tenyésztési Bizottság az állatvédelmi és egyéb szakmai követelmények betartásának
ellenőrzési céljából, a tenyésztési felügyelő segítségével ellenőrizheti. A származási lap kiváltásághoz szükséges
mellékleteket, legkésőbb az alom fialásától számított 4 hónapon belül kell küldeni a HKE székhelyére: 6763 Szatymaz,
II. Körzet 80/2. Az adatok feldolgozása a teljes anyag beérkezése után kezdődik.
Küldendő dokumentumok: 1. ALOMBEJELENTŐ JEGY, amelyet eredeti aláírással kell ellátni. 2. Szuka és a kan
tenyészengedélye (tenyészthető minősítés igazolása). 3. Szuka és a kan származási lapjának mindkét oldal másolata. 4.
Csípő ízületi diszplázia szűrésről kiállított igazolás (Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület igazolása). 5. Esetleges
további szűrővizsgálatok, munkavizsgák, kiállítási eredmények. 6. Fedeztetési jegy. 7. Állatorvosi igazolás a kölykök
chippel való megjelöléséről.
Mellékletek letöltése: www.hunniakuvasz.hu Az államilag elismert törzskönyvbe való bejegyzésről, a származsi lap
igényléséről, a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól, a mindenkor hatályos Állattenyésztési törvény és kiegészítő
szabályzatai rendelkeznek, amely rendeleteket a HKE betart, amely rendeleteknek a HKE Tenyésztési Programja
megfelel.

Dátum: ……………………………………….

Aláírás: …………………………………….

