REGULAMIN HODOWLI
POLSKIEGO KLUBU RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH –
CAVIES CLUB OF POLAND
z dnia 01.02.2009 roku

I.

PRZEPISY OGÓLNE

1.

Celem stowarzyszenia Polski Klub Rasowych Świnek Morskich – Cavies Club of Poland („CCP”
lub „Klub”) jest organizacja i popularyzacja hodowli rasowych świnek morskich w oparciu o
wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz etykę hodowlaną, dla osiągnięcia jak najwyższego
poziomu pod względem rasowym i estetycznym, jak również rozpowszechnianie informacji na
temat życia, zdrowia i pielęgnacji świnek morskich.

2.

Hodowla rasowych świnek morskich prowadzona przez członków CCP jest hodowlą
hobbystyczną (amatorską).

3.

Hodowcą jest członek CCP posiadający jedną lub więcej świnek morskich hodowlanych
oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu Hodowli Rasowych Świnek Morskich należy do Zarządu Głównego CCP.

4.

Niniejszy Regulamin został opracowany i uchwalony przez Zarząd Główny CCP na podstawie
§30 ust.10 Statutu CCP.

II.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin przyjmuje następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą,
niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:
1.

Świnka Importowana – świnka urodzona w hodowli nienależącej do CCP, która nie
posiada numeru miotu nadanego przez Zarząd Główny CCP i wpisanego do PKM.

2.

Numer Rejestracyjny – numer nadany śwince przez Zarząd Główny CCP

3.

Numer Miotu – numer miotu nadany przez Zarząd Główny CCP

4.

Hodowca – Członek Krajowy w rozumieniu Statutu CCP

5.

Hodowla - hodowla prowadzona przez Hodowcę, której nadany został przydomek hodowlany

6.

Miłośnik – Miłośnik w rozumieniu Statutu CCP

7.

Członek Klubu – oznacza łącznie Miłośników i Hodowców

8.

Polski Championat – tytuł Młodzieżowego Championa Polski lub Championa Polski lub
Inter Championa Polski lub Grand Championa Polski.

9.

Rodowód – dokument potwierdzający pochodzenie świnki i posiadający wszelkie
wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym Regulaminem

10.

CAC – wniosek przyznający danej śwince certyfikat na championa (posiada dopisek CAC)

11.

EE – „Entente Européenne” Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Drobiu, Gołębi,
Ptaków Ozdobnych, Królików i Świnek Morskich
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12.

Strona WWW - https://ccpklub.pl/ (w tym wszelkie zakładki i podstrony)

13.

Wystawa – wystawa organizowana przez Klub na terenie RP.

III.

REJESTRACJA I CZŁONKOSTWO W KLUBIE

1.

Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje na wniosek zainteresowanego po
wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wniesieniu opłat obowiązujących w Klubie.
Opłaty obowiązujące w Klubie ustalane są przez Zarząd Główny CCP, a ich wykaz
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku opłat za Wystawy –
opłaty publikowane są na Stronie WWW.

2.

Deklaracja członkowska może być wypełniona przez zainteresowanego zarówno w formie
pisemnej jak i elektronicznej.

3.

Warunkiem rejestracji w Klubie jest zapoznanie się ze wszelkimi obowiązującymi
regulacjami Klubu, w szczególności ze Statutem CCP oraz regulaminami uchwalonymi
przez Zarząd Główny, i wyrażenie przez osobę zainteresowaną akceptacji postanowień
tychże regulacji.

4.

Decyzję o przyjęciu Członka Klubu podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały, nadając
Członkowi Klubu odpowiednio numer Hodowcy lub numer Miłośnika.

5.

Opłatę za członkostwo w Klubie za dany rok kalendarzowy Członek Klubu zobowiązany
jest wnieść do 1 lutego każdego roku włącznie. Datą wniesienia opłaty jest data uznania
rachunku bankowego Klubu.

IV.

PRZYDOMEK HODOWLANY

1.

Hodowca występuje o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego.

2.

Przydomek zgłasza się na stosownym formularzu udostępnionym na Stronie WWW,
kierując go do Zarządu Głównego CCP w sposób i w formie wskazanej na Stronie WWW.

3.

Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, przy czym w takim
wypadku Zarząd Główny jest zobowiązany do podania hodowcy przyczyny odmowy
rejestracji. W takim przypadku Hodowca ma prawo zarejestrować inny przydomek
hodowlany.

4.

Przydomek hodowlany otrzymują wszystkie świnki pochodzące z hodowli danego Hodowcy.
Pełną nazwą danej świnki jest wówczas jej imię wraz z przydomkiem hodowlanym.

5.

Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie świnki. Kwestia ta jest
przedmiotem wyboru Hodowcy podczas rejestracji.

6.

Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia sporządzenie i wydanie rodowodów dla
narodzonych w hodowli świnek.

7.

Przydomek hodowlany zarejestrowany w CCP chroniony jest przez 10 lat od dnia
zawieszenia lub likwidacji hodowli.

8.

Możliwe jest współprowadzenie Hodowli przez kilku Hodowców. W takim wypadku
konieczne jest przedłożenie Zarządowi Głównemu informacji, którzy Hodowcy
współprowadzący Hodowlę uprawnieni są do reprezentowania Hodowli, przez co
rozumie się uprawnienie do składania wobec Zarządu Głównego wszelkich oświadczeń
woli i wiedzy, w szczególności wnioski o rejestrację miotów, świnek i inne decyzje
dotyczące hodowli. Oświadczenie zawierające informację, o której mowa powyżej, musi
być podpisane przez wszystkich Hodowców współprowadzących Hodowlę.
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9.

Hodowla wraz z przynależnym przydomkiem hodowlanym może zostać przeniesiona na
innego Hodowcę. Warunkiem takiego przeniesienia jest pisemne wyrażenie zgody na
takie przeniesienie przez Hodowcę lub wszystkich Hodowców, którzy dotychczas
prowadzili daną hodowlę. Przeniesienie następuje na podstawie uprzedniej zgody
Zarządu Głównego.

10.

W przypadku śmierci Hodowcy, przydomek hodowlany może zostać przeniesiony na
spadkobierców Hodowcy. Przeniesienie następuje na wniosek danych spadkobierców,
na podstawie uprzedniej zgody Zarządu Głównego.

V.

REJESTRACJA MIOTÓW

1.

Hodowca ma obowiązek złożenia wniosku o rejestrację każdego miotu urodzonego w Hodowli.

2.

Termin na rejestrację miotu wynosi 6 miesięcy od dnia urodzenia się danego miotu.
Rejestracja miotu po upływie ww. terminu nie jest możliwa. W przypadku zgłoszenie miotu
po ww. terminie, Zarząd Główny odrzuca zgłoszenie i informuje o tym fakcie Hodowcę
drogą mailową. Hodowca nie ma wówczas prawa do ponownego złożenia wniosku o
rejestrację miotu.

3.

Za rejestrację miotu pobierana jest opłata ustalona przez Zarząd Główny i wskazana w
Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku rejestracji miotu w terminie 1
miesiąca od daty urodzenia danego miotu, Hodowca jest zwolniony z uiszczenia opłaty
za rejestrację.

4.

Datą rejestracji miotu jest data przesłania kompletnego, poprawnie wypełnionego
formularza rejestracji danego miotu wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za
rejestrację (jeśli Hodowca nie jest zwolniony z jej zapłaty).

5.

W przypadku nieprawidłowego dokonania zgłoszenia, tj. w przypadku gdy:
a) formularz jest niepoprawnie wypełniony; lub
b) formularz nie zawiera wymaganych danych; lub
c) Hodowca nie przedłożył potwierdzenia uiszczenia opłaty za rejestrację miotu (jeśli
Hodowca nie jest zwolniony z jej zapłaty)
Zarząd Główny odrzuca zgłoszenie i informuje o tym fakcie Hodowcę drogą mailową.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Hodowca zobowiązany jest do
ponownego przesłania kompletnego wniosku o rejestrację miotu, tj. wniosku
zawierającego wszelkie elementy wskazane w ust. 4 powyżej.

7.

Zarząd Główny odrzuca również wnioski o rejestrację miotów, w przypadku gdy:
a) którekolwiek z rodziców danego miotu nie posiadało numeru rejestracyjnego w
momencie dopuszczenia do rozrodu.
b) rodzice miotu nie spełniają wymogów przewidzianych w Regulaminie Łączeń
Hodowlanych CCP i Hodowca nie uzyskał zgody Zarządu Głównego na rozpoczęcie
projektu hodowlanego odbiegającego od zasad przewidzianych przez Regulamin
Łączeń Hodowlanych CCP.
O odrzuceniu zgłoszenia Zarząd Główny informuje Hodowcę drogą mailową. Hodowca
nie ma wówczas prawa do ponownego złożenia wniosku o rejestrację miotu.

8.

Hodowca otrzymuje Numer Miotu w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty dokonania
kompletnego zgłoszenia, zgodnie z ust. 4 powyżej.
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9.

Hodowca zobowiązany jest do nadania każdemu miotowi narodzonemu w Hodowli litery
i numeru porządkowego miotu. Litery wybierane są po kolei z alfabetu łacińskiego, tj. w
następującej kolejności: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z.

10.

W sytuacji wykorzystania wszystkich ww. alfabetu, Hodowca zobowiązany jest do
oznaczania kolejnych miotów literą, zgodnie z powyższą zasadą, wraz ze stosownym
numerem porządkowym. W związku z powyższym oznaczenia miotów powinny
prezentować się następująco:
a) pierwszy alfabet : A, B, C, itd.
b) drugi alfabet : A1, B1, C1, itd.
c) trzeci alfabet : A2, B2, C2, itd.

11.

Zasada jednolitego oznaczania miotów dotyczy wszystkich ras w Hodowli, nie ma
możliwości prowadzenia kilku równoległych „alfabetów” dla każdej z ras.

12.

Imiona świnek w danym miocie mogą się zaczynać na inną literę niż litera oznaczenia miotu.
Numeracja miotu ma charakter porządkowy.

VI.

REJESTRACJA ŚWINEK

1.

Hodowca ma obowiązek rejestrować świnki pozostające w jego Hodowli, w
szczególności przed dopuszczeniem danej świnki do rozrodu.

2.

W przypadku braku zarejestrowania świnki (rodzica lub rodziców) przed dopuszczeniem do
rozrodu – miot ten nie zostanie zarejestrowany, zgodnie z punktem V.7.a) powyżej.

3.

Za rejestrację świnki pobierana jest opłata ustalona przez Zarząd Główny i wskazana w
Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.

Datą rejestracji świnki jest data przesłania kompletnego, poprawnie wypełnionego
formularza rejestracji wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za rejestrację.

5.

W przypadku Świnek Importowanych Hodowca zobowiązany jest do udokumentowania
pochodzenia Świnki Importowanej i wykazania, że Świnka Importowana pochodzi z
hodowli należącej do organizacji będącej członkiem EE lub organizacji przez uznawanej
przez EE. Udokumentowanie pochodzenia może nastąpić poprzez przesłanie wraz z
wnioskiem o rejestrację świnki skanu rodowodu Świnki Importowanej. Wyjątek stanowi
sytuacja, kiedy hodowca zrzeszony w zagranicznym klubie, będący obywatelem Polski,
nie jest zrzeszony w Cavies Club of Poland – rodowody tych hodowli nie będą
akceptowane.

6.

W przypadku nieprawidłowego dokonania zgłoszenia, tj. w przypadku gdy:
a) formularz jest niepoprawnie wypełniony; lub
b) formularz nie zawiera wymaganych danych; lub
c) Hodowca nie przedłożył potwierdzenia uiszczenia opłaty za rejestrację świnki; lub
d) Hodowca nie udokumentował pochodzenia Świnki Importowanej zgodnie z
postanowieniami ust. 5 powyżej;
Zarząd Główny odrzuca zgłoszenie i informuje o tym fakcie Hodowcę drogą mailową.

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Hodowca zobowiązany jest do
ponownego przesłania kompletnego wniosku o rejestrację, tj. wniosku zawierającego
wszelkie elementy wskazane w ust. 4 oraz 5 powyżej.

8.

Hodowca otrzymuje Numer Rejestracyjny w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty dokonania
kompletnego zgłoszenia, zgodnie z ust. 4 powyżej.
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9.

Numer Rejestracyjny przyznawany jest śwince dożywotnio. W przypadku jej sprzedaży,
przekazania, każdego przypadku zbycia - nowy właściciel świnki ma obowiązek zgłosić
ten fakt. Zgłoszenie następuje przez wysłanie oświadczenia z podaniem numeru
rejestracyjnego świnki na adres e-mail użytkowany do rejestracji świnek.

VII.

REJESTRACJA CHAMPIONÓW ORAZ INNYCH TYTUŁÓW

1.

Hodowca ma prawo nieodpłatnie zarejestrować tytuł championa dla posiadanej świnki,
po spełnieniu wymogów wskazanych poniżej.

2.

Świnka może uzyskać tytuł Młodzieżowego Championa Polski w przypadku, gdy uzyska
3 razy wniosek CAC na Wystawach organizowanych przez CCP w kategorii wiekowej
Baby lub Junior, przy czym wnioski CAC muszą być otrzymane od przynajmniej dwóch
różnych sędziów.

3.

W przypadku gdy świnka jest młodzieżowym championem innego kraju, dla możliwości
zarejestrowania świnki jako Młodzieżowego Championa Polski wymagane jest
uzyskanie 2 razy wniosku CAC na Wystawach organizowanych przez CCP w kategorii
wiekowej Baby lub Junior, przy czym wnioski CAC muszą być otrzymane od przynajmniej
dwóch różnych sędziów. Udokumentowanie uzyskania tytułu młodzieżowego championa
innego kraju musi nastąpić poprzez przesłanie wraz z wnioskiem o rejestrację tytułu
championa skanu dokumentu potwierdzającego uzyskanie zagranicznego tytułu.

4.

Świnka może uzyskać tytuł Championa Polski w przypadku, gdy uzyska:
a) 3 razy wniosek CAC na Wystawach organizowanych przez CCP w kategorii wiekowej
Adult; lub
b) 2 razy wniosek CAC w kategorii wiekowej Adult oraz 1 raz wniosek CAC w kategorii
wiekowej Junior na Wystawach organizowanych przez CCP; lub
c) 1 raz wniosek CAC w kategorii wiekowej Adult oraz 2 razy wniosek CAC w kategorii
wiekowej Junior na Wystawach organizowanych przez CCP;
przy czym wnioski CAC muszą być otrzymane od przynajmniej dwóch różnych sędziów.

5.

W przypadku gdy świnka jest championem innego kraju, dla możliwości zarejestrowania
świnki jako Championa Polski wymagane jest uzyskanie 2 razy wniosku CAC na
Wystawach organizowanych przez CCP w kategorii wiekowej Adult, przy czym wnioski
CAC muszą być otrzymane od przynajmniej dwóch różnych sędziów. Udokumentowanie
uzyskania tytułu championa innego kraju musi nastąpić poprzez przesłanie wraz z
wnioskiem o rejestrację tytułu championa skanu dokumentu potwierdzającego uzyskanie
zagranicznego tytułu.

6.

Świnka należąca do Członka Klubu może uzyskać tytuł Inter Championa Polski w
przypadku, gdy uzyska 5 razy wniosek CAC niezależnie od kategorii wiekowej, przy czym
wnioski CAC muszą być otrzymane od przynajmniej dwóch różnych sędziów i co
najmniej jeden wniosek CAC musi być uzyskany na wystawie zagranicznej.
Udokumentowanie uzyskania wniosku CAC na wystawie zagranicznej musi nastąpić
poprzez przesłanie wraz z wnioskiem o rejestrację tytułu championa skanu dokumentu
potwierdzającego uzyskanie zagranicznego wniosku CAC.

7.

Świnka należąca do Członka Klubu może uzyskać tytuł Grand Championa Polski w
przypadku, gdy:
a) uzyska 10 razy wniosek CAC niezależnie od kategorii wiekowej, przy czym wnioski
CAC muszą być otrzymane od przynajmniej dwóch różnych sędziów; oraz
b) posiada tytuł Championa Polski.
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Wnioski CAC mogą pochodzić również z zagranicznych wystaw. Udokumentowanie
uzyskania wniosku CAC na wystawie zagranicznej musi nastąpić poprzez przesłanie
wraz z wnioskiem o rejestrację tytułu championa skanu dokumentu potwierdzającego
uzyskanie zagranicznego wniosku CAC.
8.

Rejestracja tytułu championa następuje na wniosek Członka Klubu.

9.

Datą rejestracji tytułu championa jest data przesłania kompletnego, poprawnie
wypełnionego formularza rejestracji.

10.

Po uzyskaniu kompletu certyfikatów wniosek o przyznanie tytułu championa musi zostać
przesłane do dnia 10 grudnia roku w którym świnka uzyskała ostatni wymagany do
rejestracji certyfikat.

11.

Świnka może uzyskać tytuł Wyszehradzkiego Championa Polski w przypadku, gdy jest:
a) zarejestrowanym: Młodzieżowym Championem Polski lub Championem Polski; oraz
b) zarejestrowanym: Championem Czech; oraz
c) zarejestrowanym: Młodzieżowym Championem Słowacji lub Championem Słowacji.
Udokumentowanie uzyskania tytułu championa Czech oraz Słowacji musi nastąpić
poprzez przesłanie wraz z wnioskiem o rejestrację Wyszehradzkiego Chammpiona
skanów dokumentów potwierdzających uzyskanie wszystkich ww. tytułów.
Wniosek o rejestrację winien być wysłany w formie elektronicznej na adres e-mail :
elaphe@centrum.sk. Podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację Wyszehradzkiego
Championa jest Základná organizácia chovateľovdrobných hlodavcov / morčatá/, a sobą
odpowiedzialną: Bednárová Eva.
Klub w żaden sposób nie odpowiada za brak rejestracji tytułu Wyszehradzkiego Championa.

12.

Hodowca może uzyskać tytuł:
a) Bursztynowej Hodowli – w przypadku, gdy świnki należące do danego Hodowcy i
posiadające przydomek hodowlany Hodowli danego Hodowcy uzyskały łącznie: 3
Polskie Championaty.
b) Srebrnej Hodowli – w przypadku, gdy świnki należące do danego Hodowcy i
posiadające przydomek hodowlany Hodowli danego Hodowcy uzyskały łącznie: 5
Polskich Championatów.
c) Złotej Hodowli – w przypadku, gdy świnki należące do danego Hodowcy i
posiadające przydomek hodowlany Hodowli danego Hodowcy uzyskały łącznie: 10
Polskich Championatów.
d) Diamentowej Hodowli – w przypadku, gdy Hodowla uzyskała przez kolejne 5 lat z
rzędu tytuł Złotej Hodowli.
Przyznanie tytułu Hodowli następuje automatycznie z końcem roku kalendarzowego.
Hodowca nie jest zobowiązany do składania wniosku o przyznanie tytułu dla Hodowli.
Podczas przyznawania tytułu będą brane pod uwagę Championaty zarejestrowane w
roku kalendarzowym za który jest przyznawany tytuł.
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13.

W przypadku nieprawidłowego dokonania zgłoszenia, tj. w przypadku gdy:
a) formularz jest niepoprawnie wypełniony; lub
b) formularz nie zawiera wymaganych danych; lub
c) Hodowca nie przedłożył wymaganych dokumentów potwierdzających uzyskanie
wniosków CAC lub uzyskanie tytułu zagranicznego championa;
Zarząd Główny odrzuca zgłoszenie i informuje o tym fakcie Hodowcę drogą mailową.

14.

W przypadku, o którym mowa w ust. 17 powyżej, Hodowca zobowiązany jest do
ponownego przesłania kompletnego wniosku o rejestrację wraz ze wszelkimi
koniecznymi dokumentami.

15.

Hodowca otrzymuje potwierdzenie nadania śwince tytułu championa w terminie
maksymalnie trzech miesięcy od daty dokonania kompletnego zgłoszenia, zgodnie z
ust.8 powyżej, z zastrzeżeniem poniższym.

16.

Wniosek o rejestrację Polskiego Championatu na dany rok może być składany do 10
grudnia tego roku włącznie. Zgłoszenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe.

17.

Hodowca może wnioskować o bezpłatne nabicie w rodowodzie danej świnki pieczątki
potwierdzającej uzyskanie przez nią Polskiego Championatu. Nabicie pieczątek
następuje wyłącznie podczas trwania Wystaw, po uprzednim złożeniu wniosku w formie
mailowej na co najmniej 14 dni przed daną Wystawą.

18.

Hodowca może wnioskować o elektroniczny dyplom potwierdzający uzyskanie przez
świnkę Polskiego Championatu lub papierowy dyplom potwierdzający uzyskanie przez
Hodowcę tytułu Hodowli. Przekazanie papierowych dyplomów następuje wyłącznie
podczas trwania Wystaw, po uprzednim złożeniu wniosku w formie mailowej na co
najmniej 1 miesiąc przed daną Wystawą. Opłata za uzyskanie dyplomu wskazana jest w
Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VIII. OGÓLNE ZASADY HODOWLANE, PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCÓW
1.

Do Hodowli dopuszcza się wyłącznie świnki morskie, którym nadany został Numer
Rejestracyjny.

2.

Samica świnki może zostać dopuszczona do samca po ukończeniu 5 miesiąca życia i gdy
osiągnęła wagę powyżej 700 gram.

3.

Samica świnki może zostać dopuszczona do samca najwcześniej po upływie 4 miesięcy
od terminu ostatniego porodu. Samica świnki może urodzić w trakcie swojego życia
maksymalnie 4 mioty.

4.

Hodowca ma obowiązek Wystawić Rodowód dla każdej narodzonej w hodowli Świnki, bez
względu na fakt czy świnka ta pozostaje w Hodowli lub czy zostanie w jakikolwiek sposób
zbyta.

5.

Rodowód obowiązkowo powinien zawierać wszystkie z poniższych danych:
a) Imię i przydomek świnki;
b) Datę urodzenia świnki;
c) Poprawne umaszczenie i kolor oczu świnki, ustalone zgodnie z Regulacją dotyczącą
określania umaszczeń oraz Standardem CCP;
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d) Wagę urodzeniową świnki;
e) Numer Miotu;
f)

Przodków świnki, na co najmniej 3 pokolenia wstecz.

6.

Rodowód, który nie posiada któregokolwiek z ww. elementów, nie jest rodowodem uznawanym
przez CCP.

7.

Świnki z miotu nieposiadającego numeru rejestracyjnego w wyniku naruszeń regulaminu nie
mogą zostać wykorzystane w hodowli, ani sprzedane, mogą natomiast zostać przekazane do
nieodpłatnej adopcji.

8.

Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad hodowlanych;
b) zastrzeżenia w
niewystawową;

Rodowodzie,

że

sprzedawane

świnka

jest

niehodowlana

lub

c) nie wydać rodowodu świnki przekazywanej do bezpłatnej adopcji.
9.

Hodowca ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane świnki morskie, zapewnić należytą pielęgnację, właściwie
żywić, oraz przestrzegać higienicznych warunków życia, chronić przed
przypadkowym kryciem, poddawać kontroli weterynaryjnej w celu zapewnienia im
zdrowia;
b) upewnić się czy samiec świnki morskiej, którym zamierza się kryć samicę świnki
morskiej, posiada Numer Rejestracyjny.
c) ograniczyć mioty samicy jeśli nie odzyskuje ona kondycji;
d) w przypadku korzystania z reproduktora, nienależącego do danego Hodowcy, przed
kryciem samicy ustalić z właścicielem reproduktora warunki krycia i formę
rozliczenia. Warunki te powinny zostać sporządzone co najmniej w formie mailowej;
e) poinformować właściciela reproduktora w ciągu 7 dni o narodzeniu miotu;
f) informować przyszłego opiekuna o ewentualnych wadach świnki;
g) wydać osobie nabywającej drogą zakupu rodowód świnki morskiej urodzonej w jego
hodowli.

10.

Właściciel reproduktora ma prawo:
a) pobierać za krycie opłatę. Określenie warunków krycia powinno zostać ustalone z
danym Hodowcą;
b) odmowy udostępnienia samca do krycia innym Hodowcom bez konieczności podania
przyczyny.

11.

Właściciel reproduktora ma obowiązek:
a) otoczyć opieką przebywające na kryciu świnki morskie, zapewnić należytą
pielęgnację, właściwie żywić, oraz przestrzegać higienicznych warunków życia,
poddawać kontroli weterynaryjnej w celu zapewnienia im zdrowia;
b) udostępniać samca jedynie do krycia samic hodowlanych zarejestrowanych w CCP lub w
innej organizacji należącej bądź uznawanej przez EE.
c) ustalić z Hodowcą samicy warunki rozliczenia za krycie przed kryciem samicy.
Warunki powinny zostać sporządzone co najmniej w formie mailowej.
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12.

Członkom Klubu zabrania się sprzedaży świnek:
a) do sklepów zoologicznych, hurtowni, giełd i wszelkiego tego typu miejsc;
b) w sklepach swoich lub cudzych,
c) w celach zarobkowych,
d) do życia w pojedynkę,
e) do życia w stadach różnopłciowych bez udokumentowanego pozbawienia płodności
członków stada,
f) do pseudohodowli,
g) hodowlom terrarystycznym,
h) w innych celach wykraczających poza cele uznane przez CCP oraz postrzeganych
jako krzywdzenie zwierząt.

IX.

UZNAWANIE NOWEJ RASY/ODMIANY BARWNEJ

Uznawanie nowej rasy /odmiany barwnej następuje poprzez spełnienie następujących
warunków łącznie:
Wpisanie rasy do Standardu C Wpisanie rasy do Standardu B
1. Poddanie
ocenie 1. Świnki
będące
w
sędziowskiej
10
(w
standardzie C, w ilości 10
przypadku rasy) lub 5 (w
sztuk w przypadku rasy lub
przypadku
odmiany
5 sztuk w przypadku
barwnej) świnek z różnych
odmiany barwnej, z różnych
miotów.
miotów, muszą zostać
2. Świnki
muszą
zgłoszone i wstawione na
być zaprezentowane w
10 Wystawach polskich
czasie jednej
jako reprezentanci swojej
Wystawy międzynarodowej
rasy/odmiany barwnej.
na
terenie
RP
przy 2. Świnki
będące
w
obecności
Sędziego
standardzie C , w ilości 10
Międzynarodowego
sztuk w przypadku rasy lub
oraz
członka
Komisji
5 sztuk w przypadku
Sędziowskiej CCP.
odmiany barwnej, z różnych
miotów, muszą zostać
zgłoszone i wstawione na 3
wystawach zagranicznych
(poza granicami RP), jako
reprezentanci
swojej
rasy/odmiany
barwnej. Przez wystawę
zagraniczną rozumie się
wystawę
organizowaną
przez związek hodowców
świnek w danym państwie,
który to związek jest
członkiem EE.
3. Wszystkie zwierzęta muszą
uzyskać ocenę co najmniej
bardzo
dobrą.
Oceny
doskonałe muszą stanowić
przynajmniej
80%
wszystkich
ocen.

Wpisanie rasy do Standardu A
1. Aby rasa ze standardu B
została przeniesiona do
standardu A, musi być
przynajmniej 2 lata w
standardzie B
2. W tym czasie hodowca
powinien zgłosić i Wystawić
5 przedstawicieli tej rasy
/odmiany barwnej na co
najmniej
8
polskich
Wystawach.
3. Zgłoszone i Wystawione
zwierzęta muszą być z
różnych miotów i posiadać
przydomek
danego
Hodowcy.
4. Wszystkie zwierzęta muszą
uzyskać ocenę co najmniej
bardzo
dobrą.
Oceny
doskonałe muszą stanowić
przynajmniej
80%
wszystkich ocen.

W przypadku gdy któraś z ras ze standardu B lub C, wejdzie do Europejskiego Standardu
EE, Komisja Sędziowska CCP po głosowaniu może od razu przenieść rasę do standardu
A.
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X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku niezastosowania się przez Członka Klubu do któregokolwiek z ww.
postanowień Regulaminu, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o skreśleniu Członka
Klubu z listy członków CCP, w szczególności z listy Hodowców, oraz o utracie
przydomka hodowlanego zarejestrowanego w CCP lub zastosować inne przysługujące
Zarządowi Głównemu uprawnienia.

2.

Członek Klubu, który zostaje zawieszony w prawach lub wydalony z Klubu, nie ma prawa
do czynnego udziału w funkcjonowaniu Klubu, imprezach organizowanych przez Klub.
Posiadane przez niego świnki nie mogą być używane do Hodowli oraz nie mogą brać
udziału w Wystawach oraz pokazach. Świnki te nie mogą być wówczas przerejestrowane
na innego Członka Klubu lub zarejestrowane na współwłasność.

3.

Wszelkie terminy wskazane w niniejszym Regulaminie winny być liczone zgodnie z
postanowieniami Polskiego Kodeksu Cywilnego.
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ZAŁĄCZNIK
NR 1 OPŁATY
MIŁOŚNIK
Wpisowe (opłata jednorazowa)

20 PLN

Składka członkowska roczna

20 PLN
HODOWCA

Wpisowe (opłata jednorazowa)

20 PLN

Przydomek hodowlany (opłata jednorazowa)

30 PLN

Składka członkowska roczna dla osoby dorosłej

90 PLN

Składka członkowska roczna dla pary**
Składka członkowska roczna dla młodzieży do 18 roku życia

110 PLN
60 PLN

Składkę członkowską opłaca się jednorazowo za bieżący rok. Ostateczny
termin opłaty składki upływa 1 lutego.
** w przypadku osób prowadzących wspólnie hodowlę i występujących razem o
przydomek hodowlany, przy czym jednorazowe wpisowe uiszczane jest od każdej
osoby oddzielnie w pełnej wysokości.
Opłaty za projekty hodowlane pod nowym przydomkiem
Przydomek

30 PLN

Składka roczna za projekt
50 PLN
Członek klubu z zarejestrowaną hodowlą i przydomkiem może zgłosić ponadto
maksymalnie dwa projekty z nowymi przydomkami. Przy czym ew. współuczestnicy
projektu muszą być również członkami klubu i posiadać zarejestrowane hodowle.
Opłaty za drugi przydomek obowiązują od 1 stycznia 2009 i dotyczą wszystkich
hodowców posiadających drugi i trzeci przydomek.
Rejestracja zwierząt (dotyczy tylko świnek, które będą rozmnażane bądź
Wystawiane)
Rejestracja świnki
3 PLN
Zgłoszenia kart miotu i numer PKR (w terminie jednego miesiąca)
Zgłoszenia kart miotu i numer PKR (po upływie terminu jednego
miesiąca, a do ostatniego dnia trzeciego miesiąca)*
Zgłoszenia kart miotu i numer PKR (po upływie terminu trzech
miesięcy, a do ostatniego dnia szóstego miesiąca)*

bezpłatnie
5 PLN
50 PLN

Rejestracja tytułów
Rejestracja tytułu Championa w klubie

bezpłatnie

Pieczątka do rodowodu

bezpłatnie

Cena Wystawienia dyplomu Polskiego Championatu (forma
5 PLN/1 sztuka
elektroniczna)
Rejestracja Bursztynowej/Srebrnej/Złotej Hodowli
bezpłatnie
Cena Wystawienia dyplomu Bursztynowej/Srebrnej/Złotej Hodowli
10 PLN/1 sztuka
(forma papierowa)
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