ZAŁĄCZNIK DO PKT. 8 REGULAMINU „Regulamin znakowania oraz
rejestrowania królików w Krajowym Związku Hodowców Królików
Obowiązuje od 1 stycznia 2016r”.
1. Rejestrator – osoba powołana przez władze KZHK do prowadzenia ARCHIWUM ewidencji
rejestracji królików w stowarzyszeniu.
2. Nr karty rodowodowej – numer na karcie rodowodu, który jest przypisany adekwatnej karcie
rodowodowej pod postacią naklejki lub pieczątki z odpowiednimi cyframi, w celu weryfikacji i
ewidencji dystrybucji tych dokumentów przez KZHK.
3. Duplikat RODOWODU – wydawana przez KZHK kopia oryginalnego pochodzenia takiego jaki
hodowca rejestrujący wysyła do REJESTRATORA na podstawie adekwatnej informacji
o pochodzeniu genealogicznym królików rasowych wg. omawianego w regulaminie
dokumentu - „METRYKA_MIOTU;RODOWÓD.KARTA_MIOTU”.
Duplikat rodowodu jest wydawany na wniosek zainteresowanego (klienta/hodowcy) w
przypadku zagubienia/zniszczenia oryginalnej jego formy. KZHK wysyła ów dokument tylko w
przypadku porozumienia z: hodowcą - od którego nastąpił zakup królika, klientem – który
nabył królika, jak również z rejestratorem KZHK. Duplikat rodowodu po porozumieniu zostaje
wysłany na adres hodowcy, od którego nastąpił zakup przez klienta i tam też będzie możliwy
jego odbiór. Koszt wystawienia przez stowarzyszenie duplikatu rodowodu wynosi 10 zł, bez
kosztów dodatkowych. Do wystawienia ów dokumentu potrzebne są dane w postaci: tatuażu
królika i Nr karty rodowodowej oryginalnej – który znajdzie się na duplikacie rodowodu.
4. Hodowca jest zobowiązany wysłać na wskazany adres przez KZHK do rejestratora dokument
w 1 oryginalnej kopii wydrukowanej formatu kartki A4 i uzupełnionej o nazwie:
„METRYKA_MIOTU;RODOWÓD.KARTA_MIOTU” na każdy rejestrowany miot do czasu
ukończenia przez młode 12 tyg. życia, jednak też nie później jak do zamówienia następnej
partii kart rodowodowych – gdzie może nastąpić wstrzymanie ich dystrybucji zgodnie z pkt. 8
niniejszego obwieszczenia.
5. Prowadzenie ewidencji rejestracji królików w KZHK ma na celu:
- podnoszenie poziomu jakościowego materiału hodowlanego;
- czuwanie nad etyką zawodową hodowców;
- kwestie statystyczne i informacyjne;
- możliwość wydania odpowiedniego duplikatu rodowodu w przypadku
zagubienia/zniszczenia oryginalnej jego formy;
- zmobilizowanie hodowców zrzeszonych do czynnego udziału w życiu stowarzyszenia, jak
wynika to z realnego celu istnienia stowarzyszenia wedle Statutu KZHK https://kzhk.pl/pliki/statut_kzhk.pdf i innych celów nie wymienionych, takich jak
respektowanie i nabieranie istotnego znaczenia obrotu materiałem hodowlanym po
dokonanych ocenach fenotypu przodków lub samego nabytego królika, przez uprawnionych
sędziów rzeczoznawców cieszących się prestiżem, stażem, obiektywnością oraz zaufaniem
wśród hodowców – lista takowych sędziów dostępna w „dziale informacji KZHK”.

6. Rejestrować można wyłącznie króliki rasowe posiadające udokumentowane pochodzenie wg.
„Regulamin znakowania oraz rejestrowania królików w Krajowym Związku Hodowców
Królików Obowiązuje od 1 stycznia 2016r”.

7. Dokument „METRYKA_MIOTU;RODOWÓD.KARTA_MIOTU” by został przyjęty przez
rejestratora i opieczętowany musi spełniać następujące normy:
- przodkowie muszą mieć udokumentowaną (np.: nr katalogowy, karta oceny fenotypu) co
najmniej dobrą ocenę fenotypu (min. 89,0 pkt.) wystawioną przez sędziego rzeczoznawcę;
BEZWGLĘDNIE RESPEKTOWANE OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU!
- starannie wypełnione rubryki, a w uzupełnianiu pochodzenia genealogicznego zwierzęcia
podać dane szczegółowe aż do pradziadków. W przypadku królików sprowadzanych z
zagranicy wystarczy w rodowodzie podać tatuaże obojga rodziców i wpisać odpowiednio
adnotacje – IMP (IMPORT);
- kwestie sporne w pochodzeniu genealogicznym leżą w kwestii etycznej osoby powoływanej
w funkcji REJESTRATORA.
- nie prawidłowe wypełnienie dokumentu skutkuje adekwatnie nie przyjęciem go, co wiąże
się nie wywiązaniem z obowiązku hodowcy, wedle pkt. 8.
8. W przypadku nie wywiązania się hodowcy z obowiązku dostarczania
dokumentów - „METRYKA_MIOTU;RODOWÓD.KARTA_MIOTU”, tak jak w przypadku
„Regulamin znakowania oraz rejestrowania królików w Krajowym Związku Hodowców
Królików Obowiązuje od 1 stycznia 2016r” pkt. 5, hodowca traci możliwość rejestracji
królików w stowarzyszeniu do czasu uregulowania zobowiązań wobec KZHK, co się wiąże
również z wstrzymaniem mimo opłaty za kolejne partie kart rodowodowych ich wysyłki
do nabywcy. W drastycznych przypadkach Władze KZHK po poinformowaniu o zaistniałej
sytuacji przez REJESTRATORA mogą nałożyć karę finansową na cele statutowe
stowarzyszenia lub nawet podjąć decyzję o wykluczeniu hodowcy na zebraniu zarządu
ze stowarzyszenia, za łamanie postanowień Statutu i naginanie wynikających z niego
regulaminów KZHK dla własnych korzyści.

