
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.

POPLATKY

zavedené a odsouhlasené konferencí klubu dne 13.4.2019

(poplatky jsou pro členy klubu, nebo za poskytnuté služby závazné.

Druh či výši poplatků může změnit jen konference klubu)

1. Zápisné nového člena/členky                                                                              500,- Kč

Poplatek je splatný při platbě prvního členského příspěvku nového člena.

2. Roční členský příspěvek klubu                                                                           300,- Kč

Je splatný vždy do 31.12 předchozího kalendářního roku. Ve výši 300 Kč se zavádí
pro rok 2015 a dále.

3. Vystavení krycího listu pro nečlena klubu (jednorázová platba)                     4 000,- Kč

Krycí  list  zašle  poradce  chovu nečlenovi  klubu na jeho vlastní  žádost  na dobírku.
Vystavení krycího listu pro člena klubu je zdarma.

4. Bonitace psa / feny pro člena klubu                                                                    500,- Kč

Bonitace psa / feny pro nečlena klubu                                                             1 000,- Kč

5. Poplatek za každé zapisované štěně do PK od majitele feny                              200,- Kč

Uhradí  člen/členka  klubu  a  majitel/majitelka  chovné  feny  vždy  po  obdržení  PP
zapisovaných štěňat do plemenné knihy.

6. Poplatek  za  vývoz štěněte  do  jiné  země  s exportním nebo výkonnostním razítkem
ISHV                                                                                                                1 000,- Kč



7. Podpora úspěšného krytí v zahraničí – Slovensko (SK) a Polsko (PL)           1 000,- Kč

Ostatní státy / země                          5.000,- Kč

Obdrží člen/členka klubu, majitel/majitelka chovné feny po zapsání štěňat. Podporu si
nárokuje se souhlasem poradce chovu u ekonoma klubu.

8. Podpora neúspěšného krytí v zahraničí – Ostatní státy / země (neplatí pro Slovensko a
Polsko)                                                                                                             3 000,- Kč

Obdrží  člen/členka  klubu,  majitel/majitelka  chovné  feny  oproti  potvrzení  krytí
majitelem chovného psa. Podporu si nárokuje se souhlasem poradce chovu u ekonoma
klubu.

Úhrady poplatků provádějte nejlépe převodem z účtu plátce na účet klubu. Platbu je
také  možné  provézt  poštovní  složenkou  na  účet  klubu,  nebo  přímou  platbou
ekonomovi klubu.

Každou platbu řádně identifikujte: kdo platí,  za  co platbu provádí a případně u
členských příspěvků, za které období je placeno.

Číslo účtu / kód banky: 2001702708/2010

IBAN: CZ1920100000002001702708

BIC: FIOBCZPPXXX

Adresa klubu není adresou doručovací!

Vždy se obracejte na toho člena orgánů klubu, který má danou problematiku na starosti.
Spojení  na  členy  výboru,  DR  nebo  vedoucích  oblastí  jsou  uvedeny  v kontaktech  na
stránkách klubu nebo ve Zpravodaji.


