ŘÁD CHOVATELSKÝCH STANIC KLUBU KRÁLIČÍ HOP

(1) Vznik registrace chovatelské stanice
a) registrace chovatelské stanice je bezplatná
b) registrovat CHS může pouze člen KKH
c) chovatel jenž projeví zájem o zaregistrování CHS zašle svou žádost na email
registrátora KKH
d) v žádosti potvrdí svůj souhlas s dodržováním tohoto řádu a připojí své jméno,
příjmení, adresu trvalého bydliště (případně adresu, kde má svůj chov), kontakt (email, tel, ...), webový odkaz a především zvolený název své CHS
e) registrace CHS vzniká dnem schválení
f) dnem registrace CHS je chovateli přidělen trojmístný číselný registrační kód, který
je CHS povinna uvádět na vystavovaných rodokmenech a tetovat do pravého ucha
(2) Zánik registrované chovatelské stanice
a) oznámením chovatele o zrušení CHS, zaslaným na e-mail registrátora KKH
b) úmrtím chovatele
c) zrušením CHS na základě porušení řádu
(3) Práva chovatelské stanice
a) registrovat odchovaná mláďata dle registračního řádu KKH
b) podílet se na činnosti KKH
c) je-li to možné (není-li již přidělen), smí chovatel při registraci CHS, navrhnout
registrátorovi vlastní trojmístný číselný registrační kód;
d) účastnit se soutěží pořádaných KKH
(4) Povinnosti chovatelské stanice
a) chovatel je povinen souhlasit a dodržovat řád
b) zabezpečit ve svém chovu (CHS), pro králíky takové podmínky, které vyžadují
jejich základní požadavky na udržení zdraví a života vyplývající z jejich biologických
potřeb
c) všem svým králíkům v chovu poskytovat dostatečnou a odbornou zdravotní či
veterinární péči
d) nekřížit v CHS geneticky poškozené či jinak nemocné králíky, těmto umožnit
důstojně dožít v CHS či v případě prodeje vždy v rodokmenu uvést popis dané vady

králíka
e) zamezit a nepřipustit v chovu příbuzenské křížení králíků
f) zajistit samici, především po více početném vrhu, klid a dostatek času před dalším
zabřeznutím s maximálním počtem tří vrhů v jednom kalendářním roce
g) vést ve své CHS vlastní evidenci (písemně či elektronicky), v ní vést přehled o všech
mláďatech, která jsou či byla chována v CHS a o jejich prodeji
h) rodokmen vydávat pouze králíkům narozeným v dané CHS a vést ve své evidenci
přehled o přidělených registračních číslech jednotlivých rodokmenů
i) vystupovat vždy v rámci mravních zvyklostí, přičemž se řídit a respektovat zákony
ČR a EU a to nejen v oblasti chovu
l) svým jednáním na veřejnosti dbát o dobré jméno a pověst ostatních registrovaných
CHS

