REGULAMIN HODOWLANY KLUBU POSOKOWCA PRZY PZŁ

§ 1. Wzorce ras
1. Za wzorzec rasy posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego uznaje się wzorce ras
zatwierdzone i opublikowane przez FCI. ( Standard nr 213 i nr 217 )
2. Wszystkie oceny odbywające się podczas wystaw i bonitacji pod patronatem Klubu Posokowca
przy PZŁ dokonywane są na podstawie wzorców ras obowiązujących w FCI.

§ 2. Strategia hodowlana
1. Strategia hodowlana klubu, zgodnie z wytycznymi ISHV oparta jest na hodowli zdrowych i
użytkowych posokowców. Podstawą zachowania zdrowia w populacji jest unikanie inbredu i
rozszerzanie puli genetycznej populacji. Sprzyjać ma temu wymiana hodowlana między populacjami
posokowców z klubów należących do ISHV. Równie istotnym celem jest selekcja użytkowa, czyli
ciągłe monitorowanie w kolejnych pokoleniach cech użytkowych, hodowanych psów. Możliwość
kontrolowania cech użytkowych, wiąże się z obowiązkiem sprzedawania młodych, potencjalnie
hodowlanych psów w ręce przewodników będących w stanie szkolić i prowadzić psy w taki sposób
aby dziedziczne cechy użytkowe miały szansę się ujawnić, czyli być sprawdzone w łowisku. Równie
ważne, ale nie wystarczające jest też testowanie wrodzonych cech młodych psów podczas prób pracy
na sztucznym tropie.
2. Powtarzanie miotów tej samej pary rodzicielskiej musi być uzasadnione szczególnymi walorami
psów z pierwszego miotu, cechy te mogą być ocenione dopiero po ukończeniu przez psy 1 roku życia.
Krycie może być również powtórzone w przypadku gdy w pierwszym miocie liczba żywych szczeniąt
nie przekroczyła 6 sztuk. Powtórzone krycie musi być w każdym przypadku zatwierdzone przez
doradcę hodowlanego.
3. Psy, u których stwierdzono padaczkę wyklucza się z hodowli, a ich rodzeństwo i rodzice są
blokowane w hodowli do ukończenia piątego roku życia w celu zminimalizowania ryzyka przekazania
padaczki idiopatycznej/wrodzonej. Jest to praktyka zapobiegawcza polecana przez konsultantów
genetycznych FCI, współpracujących z ISHV.
3. Psy przyjmujące na stałe jakiekolwiek leki (również substytucje hormonalne) nie mogą być
uznawane za funkcjonalnie zdrowe i muszą być wykluczone z hodowli.
§ 3. Hodowca
1. Za klubowego hodowcę uznaję się osobę posiadającą członkostwo w Klubie Posokowca przy PZŁ
oraz członkostwo w PZŁ lub innej, zagranicznej organizacji łowieckiej, będącego właścicielem bądź
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współwłaścicielem minimum jednej suki posiadającej uprawnienia hodowlane zgodne z wymogami
niniejszego regulaminu.
2. Hodowca klubowy ponosi odpowiedzialności za czynności hodowlane podejmowane względem
suki hodowlanej, której jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku gdy jest
współwłaścicielem suki hodowlanej i jeden z pozostałych współwłaścicieli łamie zapisy niniejszego
regulaminu, odpowiedzialność za takie działania ponoszą solidarnie wszyscy współwłaściciele.
§ 4. Właściciel reproduktora
1. Za klubowego właściciela reproduktora uznaje się osobę posiadającą członkostwo w Klubie
Posokowca przy PZŁ oraz członkostwo w PZŁ lub innej, zagranicznej organizacji łowieckiej oraz
będącego właścicielem bądź współwłaścicielem minimum jednego psa posiadającego uprawnienia
hodowlane zgodne z wymogami niniejszego regulaminu.
2. Właściciel klubowego reproduktora ponosi odpowiedzialności za czynności hodowlane
podejmowane względem klubowego reproduktora, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.
W przypadku gdy jest współwłaścicielem klubowego reproduktora i jeden z pozostałych
współwłaścicieli łamie zapisy niniejszego regulaminu, odpowiedzialność za takie działania ponoszą
solidarnie wszyscy współwłaściciele.
§5
1. Każdy hodowca i właściciel reproduktora zobowiązany jest do prowadzenia i archiwizowania
dokumentacji hodowlanej. W przypadku właściciela reproduktora będzie to ewidencja kryć. W
przypadku hodowcy: ewidencja miotów, kopie kart miotów, protokoły odbioru miotów, metryki bądź
kopie rodowodów, potwierdzenia oznakowania wraz z numerami chipów i dane kontaktowe
nabywców szczeniąt. Doradca hodowlany ma prawo wglądu w dokumentacje hodowcy i właściciela
reproduktora.
2. Każdy hodowca i właściciel reproduktora zobowiązany jest do stosowania wzorów dokumentów
hodowlanych stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.

§ 6. Suka hodowlana
1. Suka hodowlana to suka, która uzyskała uprawnienia hodowlane zgodne z wymogami Regulaminu
Hodowli Psów Rasowych ZKwP oraz spełniła Dodatkowe wymogi hodowlane, stanowiące załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.
2. Suka hodowlana może zostać dopuszczona do pierwszego krycia po ukończeniu 2 roku życia.
Suka hodowlana może być kryta do ukończenia 8 roku życia.
3. Doradca hodowlany wydaje zgody na krycia w takim zakresie aby ograniczyć ilość szczeniąt
pochodzących od jednej suki do 30 w ciągu jej życia, w drodze wyjątku decyzją doradcy hodowlanego
można dopuścić do kolejnego krycia.

4. Hodowca jest zobowiązany utrzymywać psy w warunkach umożliwiających zdrowy rozwój psów
oraz zapewniać wysokie standardy odchowu i sprzedaży szczeniąt, zgodne z wytycznymi dostępnymi
w załączniku pt. „Dobre praktyki hodowlane” .
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§ 7. Reproduktor
1. Reproduktor to pies, który uzyskał uprawnienia hodowlane zgodne z wymogami Regulaminu
Hodowli Psów Rasowych ZKwP oraz spełnił Dodatkowe wymogi hodowlane, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
2. Reproduktor może zostać dopuszczony do pierwszego krycia po ukończeniu 2 roku życia.
3. Doradca hodowlany wydaje zgody na krycia w takim zakresie aby ograniczyć ilość szczeniąt
pochodzących od jednego reproduktora do 50 w ciągu jego życia, w drodze wyjątku decyzją doradcy
hodowlanego można dopuścić do kolejnego krycia.

§ 8. Krycie
1. Krycia planowane są wspólnie z doradcą hodowlanym. Każde krycie klubowego reproduktora , czy
suki klubowej jest konsultowane z doradcą hodowlanym i przez niego zatwierdzane. Krycia
zagranicznym reproduktorem oraz krycie zagranicznej suki hodowlanej klubowym reproduktorem,
wymaga zgody Doradców Hodowlanych obydwu klubów członkowskich ISHV.
2. Zarówno właściciel suki jak i reproduktora są zobowiązani do osobistego sprawdzenia
odpowiednich dokumentów w celu upewnienia się, że wszystkie kryteria hodowlane zawarte w
niniejszym regulaminie oraz załącznikach do niego są zachowane. Oprócz karty krycia zaleca się
sporządzenie pisemnej umowy, w której omówione są zasady zapłaty lub rozliczenia za krycie oraz
konsekwencje związane z ewentualnym pustym kryciem. (załącznik do regulaminu nr 2)
3. Doradca hodowlany Klubu Posokowca przy PZŁ musi być poinformowany o odbytym kryciu
najpóźniej do 2 tygodni od faktu krycia.
4. Kategorycznie zabronione jest krycie wsobne, tj. krycie zwierząt spokrewnionych. Celem zdrowej i
przyszłościowej hodowli psa rasowego jest utrzymanie współczynnika inbredu liczonego w czwartym
pokoleniu poniżej 0,03 i AVK powyżej 0,85.
5. Sztuczna inseminacja jest dozwolona i może odbywać się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego
z doradcą hodowlanym. Krycie dwoma reproduktorami jest możliwe po dostaniu zgody z rodzimego
oddziału ZKwP i doradcy hodowlanego. W tym wypadku nieodzowne jest profilowanie genetyczne
wszystkich szczeniąt.
§ 9. Odchów szczeniąt
1. Suki szczenne lub odchowujące szczenięta muszą znajdować się w warunkach spełniających
standardy zapisane w wytycznych pt. „Dobre praktyki hodowlane“.
2. Kwestią priorytetową odchowu szczeniąt w hodowlach klubowych jest przygotowanie posokowca
do pracy w naturalnym łowisku. W związku z tym należy umożliwić suce odchów szczeniąt w
warunkach zbliżonych do naturalnych. Jest to kluczowe dla zachowaniu cech fizycznych jak i
psychicznych psów pracujących w łowisku. Ze względu na temperatury panujące w zimie i
zapotrzebowanie na posokowce pracujące w sezonie łowieckim, suki hodowlane powinny być kryte
w terminie umożliwiającym odchów szczeniąt wiosną i latem. Sprzyja to ich prawidłowemu,
kondycjonowaniu bez konieczności sztucznego dogrzewania, oraz wykształcania się cech fizycznych i
psychicznych niezbędnych do pracy w łowisku.
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3. Szczenięta martwe powinny być badane przez weterynarza pod kątem wad wrodzonych przede
wszystkim wad serca lub poważnych wad anatomicznych.
4. W miotach liczniejszych niż 8 szczeniąt suka może być ponownie kryta nie wcześniej niż rok od daty
ostatniego oszczenienia.
5. Suki, które:
a) nie zajmują się szczeniętami i ich nie karmią do ukończenia trzeciego tygodnia życia,
b) nie są stabilne psychiczne, są lękliwe lub agresywne,
c) lub nie wykazują silnego, prawidłowego instynktu macierzyńskiego
należy wycofać z hodowli, gdyż tylko samodzielne i stabilne psychicznie suki są gwarantem stabilnych
psychicznie i w pełni wykształconych instynktów psów w następnych pokoleniach.
§ 10. Znakowanie i profilowanie genetyczne szczeniąt
1. Szczenięta należy znakować w sposób trwały tzn. czipować. Hodowca jest zobowiązany do
archiwizowania dokumentów potwierdzających zaopatrzenie szczeniaków w mikroczipy posiadające
unikatową numerację. Pochodzenie szczeniąt, powinno być potwierdzone testem DNA, poprzez
sprofilowanie rodziców i chociaż jednego szczenięcia z miotu.
§ 11. Konieczne zabiegi weterynaryjne względem szczeniąt
1. Szczenięta muszą być zaszczepione zgodnie obowiązującym kalendarzem szczepień, jak również
przynajmniej dwukrotnie odrobaczone. Jeśli w miocie występują osobniki z wilczymi pazurami należy
po porodzie je usunąć. Wszystkie zabiegi weterynaryjne muszą być zapisane w książeczce zdrowia
psa.
§ 12. Sprzedaż i zakup psów
1. Szczenięta są sprzedawane po ukończeniu przynajmniej 8 tygodnia życia. Hodowca jest
zobowiązany do sporządzenia pisemnej umowy sprzedaży psa klubowego (załącznik nr 3) i
przekazania dokumentów szczenięcia tj. metryki ZKwP z wklejonym numerem czipu, albo rodowodu
ZKwP i książeczki zdrowia/paszportu z potwierdzonymi szczepieniami i odrobaczeniem szczeniąt.
2. Jeśli szczenięta pozostają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej hodowca jest zobowiązany do
sprzedaży szczeniąt w pierwszej kolejności członkom Klubu Posokowca przy PZŁ, oraz osobom, które
deklarują chęć użytkowania łowieckiego psa. Dane kontaktowe nowych właścicieli będą
przekazywane Doradcy Hodowlanemu w celu rejestru w Klubowej Bazie Rodowodowej.
3. Sprzedaż psów za granicę, do krajów w których nie istnieją kluby posokowca należące do ISHV,
może odbyć się po otrzymaniu zgody od rodzimego doradcy hodowlanego. Sprzedaż psów do krajów
w których działają kluby posokowca zrzeszone w ISHV jest możliwa po uprzednim otrzymaniu zgody
rodzimego Doradcy Hodowlanego oraz zgody Doradcy Hodowlanego z klubu do którego pies ma
zostać sprzedany.

4. Sprzedaż suk hodowlanych, reproduktorów i szczeniąt importowanych z krajów członkowskich
ISHV może odbywać się wewnątrz klubu, w przypadku sprzedaży poza klub wymagana jest zgoda
doradcy hodowlanego. W przypadku sprzedaży suk szczennych, nowy właściciel staje się hodowcą
klubowym , po uzyskaniu członkostwa w klubie.

4

5. Zakup psów z zagranicznych klubów ISHV , odbywa się po otrzymaniu zgody obydwu doradców
hodowlanych klubów pomiędzy którymi dochodzi do wymiany psów.
§ 13 Doradca Hodowlany
1. Doradca hodowlany jest zobowiązany do dokumentowania, analizowania i przeciwdziałania
wadom wrodzonym i chorobom dziedzicznym pojawiającym się w rasie i publikowania tych danych w
biuletynie klubowym. Wszystkie materiały, informacje i opracowania dotyczące spraw hodowlanych,
sporządzane lub gromadzone przez Doradcę Hodowlanego stanowią własność Klubu.
2. Doradca hodowlany jest zobowiązany do ciągłego poszerzania swojej wiedzy kynologicznej,
szczególnie w zakresie aspektów hodowlanych i genetycznych, co jest gwarantem utrzymania
wysokich standardów hodowli.
3. Doradca Hodowlany jest zobowiązany do ciągłej analizy cech użytkowych jak i eksterierowych
kolejnych pokoleń posokowców, w celu świadomego wyznaczania strategii na następne lata wspólnie
z doradcami hodowlanymi innych klubów ISHV.
4.Doradca hodowlany jest zobowiązany do służenia radą w sprawach hodowlanych wszystkim
członkom klubu.
5.Doradca hodowlany dokłada wszelkich starań by hodowle klubowe wyróżniały się pozytywnie na
tle hodowli komercyjnych pod względem warunków odchowu i jakości użytkowej hodowanych psów.
§ 14 Sankcje
Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Hodowlanego zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ
będzie stosował sankcje przewidziane w § 21 Statutu Klubu.
§ 15
Zapisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1.10.2020 roku.
§ 16
W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach dopuszcza się decyzją Zarządu Klubu jednorazową
zgodę na krycie, kiedy reproduktor bądź suka nie spełnia wszystkich wymogów Regulaminu
Hodowlanego.

Załącznik nr. 1
Dodatkowe wymagania hodowlane (w stosunku do wymagań ZKwP)
 badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem przynajmniej A jednego z
osobników rodzicielskich i A , albo B (HD) drugiego osobnika, potwierdzonym przez lekarza
weterynarii opiniującego dla ZKwP. Badanie powinno być wykonane najwcześniej w 12
miesiącu życia psa.
 dyplom z oceny Pracy Posokowca na sztucznym tropie .
 dyplom z oceny Pracy Posokowca w Łowisku
 potwierdzenie umiejętności gonu i głośnego stanowienia postrzałka zwierzyny grubej
 badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych (ED) z wynikiem ED 0.
 badanie w kierunku anomalii anatomicznych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa ( Sp)
z wynikiem Sp 0 lub 1
 Profil DNA.
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Załącznik nr.2

PROTOKÓŁ i UMOWA KRYCIA

Zawarta pomiędzy właścicielami:
suki hodowlanej:........................................................................................................................
i reproduktora:...........................................................................................................................
Dane suki:..........................................................................................PKR....................................
Dane reproduktora:.......................................................................PKR...................................

Proponowane rozliczenie za krycie jest proporcjonalne do ilości żywych szczeniąt.
Jeśli inaczej , to proszę niepotrzebne skreślić.
W przypadku pustego krycia, właściciel reproduktora nie ma roszczeń finansowych do właściciela
suki. Hodowca wyraża chęć w przypadku pustego krycia do powtórzenia : TAK/NIE.
Miot z 1 do 5 szczeniąt: Właścicielowi reproduktora przysługuje wartość 1/6 ustalonej ceny (……..)
szczenięcia na każde żywe szczenię w miocie. Zatrzymuje właściciel reproduktora jedno szczenię w
ramach opłaty za krycie, musi on wypłacić hodowcy różnicę wynikającą z opłaty za krycie a aktualną
ceną szczenięcia.
Miot z 6 szczeniętami i więcej: Właściciel reproduktora otrzymuje pełną sumę odpowiadającą cenie
szczenięcia, lub jedno szczenię . Właściciel ma prawo jako drugi po hodowcy do wyboru szczenięcia
dla siebie.
Przyjęto następujące rozwiązanie rozliczenia za krycie:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data Krycia: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dzień cyklu: …………………………………………………
Przebieg aktu krycia, ilość kryć, czas skleszczenia, problemy, obserwacje: ………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Protokół sporządzony w dwóch egzemplarzach. Kopię wysyła członek klubu do doradcy hodowlanego
nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzonym kryciu.

Podpis właściciela suki:

Podpis właściciela reproduktora:
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UMOWA SPRZEDAŻY PSA

1. STRONY UMOWY

Sprzedawca:

Imię i nazwisko; ……………………………………………………………………………………………..
Adres; …………………………………………………………………………………………………………….
Telefon; ………………………………………………………………………………………………………….
Numer dowodu tożsamości, PESEL; ………………………………………………………………….
E-mail; …………………………………………………………………………………………………………….

Kupujący:

Imię i nazwisko; ……………………………………………………………………………………………..
Adres; …………………………………………………………………………………………………………….
Telefon; ………………………………………………………………………………………………………….
Numer dowodu tożsamości, PESEL; ………………………………………………………………….
E-mail; …………………………………………………………………………………………………………….

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem psa, lub posiada prawo do sprzedaży w formie
pisemnego pełnomocnictwa. Własność sprzedanego psa przechodzi na kupującego w momencie
zapłaty kwoty............................................. w dniu.........................
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Pies został odebrany osobiście w dobrym stanie wraz z wyprawką lub przesłany uzgodnionym
transportem, którego koszt ponosi Kupujący.

2. Dane psa:
Nazwa i przydomek:
Rasa:
Data urodzenia:
Płeć: Pies/Suka/kastrat/wysterylizowana
Numer tatuażu:
Numer czipa:
Numer paszportu:
Nr rodowodu/metryki:
Szczepienia, rodzaj i daty wykonania:

Sprzedający oświadcza, że:



prowadzi hodowlę psów rasowych zarejestrowaną w oddziale ZKwP w
………….…………., o przydomku FCI…………………………………… Jest hodowcą w Klubie
Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim, członkiem ISHV ( Międzynarodowego
Związku Posokowców). Szczenię zostało odchowane zgodnie z zasadami hodowli
użytkowej (do wglądu na stronie Klubu Posokowca przy PZŁ,
http://www.klubposokowca.org.pl)
 jest właścicielem psa, oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem
jest pies.
 pies pochodzi od ojca i matki tj. w metryce/rodowodzie.
(ewentualnie potwierdzone badaniem DNA)




pies jest po przeglądzie miotu ZKwP (kopia protokołu w załączeniu), odrobaczeniu i
zaszczepieniu, zgodnie z wpisami do książeczki zdrowia/paszportu.
pies nie ma objawów chorób zakaźnych ( wyciek z nosa, oczu, biegunka, wymioty),
jest wydolny fizycznie i jest w dobrej kondycji psychicznej.
( ewentualnie zaświadczenie od weterynarza wpisane do paszportu, polecane przed
transportem psa przez firmę przewozową).
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Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu psa, lub wypłacenia części pobranej
należności w przypadku, gdy weterynarz stwierdzi nieuleczalną chorobę, lub wadę
anatomiczną szczenięcia wpływającą na jego wydolność fizyczną, lub
dyskwalifikującą z hodowli, ujawniającą się nie później jak dwa tygodnie po zakupie
psa.
 Sprzedający nie daje gwarancji, co do przyszłych wyników psa na wystawach , czy
skuteczności w dochodzeniu postrzałków w łowisku. Niektóre wady ujawniają się w
późniejszym wieku (wady zgryzu, dysplazje, padaczka) i mają przyczyny genetyczne
wielogenowe i środowiskowe. Wady pojawiające się z wiekiem psa i dyskwalifikujące
go z hodowli, jak i słaba psychika nie są podstawą do roszczeń.
 Sprzedający zobowiązuje się do służenia radą w kwestiach żywienia, pielęgnacji,
hodowli, szkolenia.
 Sprzedający zachowuje sobie prawo do pierwokupu psa (w cenie…………………..), w
wypadku gdy kupujący będzie chciał go sprzedać, oraz daje sprzedającemu czas
dwóch tygodni na podjęcie decyzji o wykupie.
Kupujący oświadcza, że:











zapoznał się charakterystyką rasy, cechami takimi jak: szczekliwość, bardzo duża
potrzeba ruchu, linienie, silne instynkty łowieckie ( gonienie, ewentualna ostrość w
stosunku do zwierząt hodowlanych, ptactwa, kotów) . Zdaje sobie sprawę z ilości
pracy i czasu jaką trzeba poświęcić na szkolenie posokowca, by mógł przystąpić do
pracy w łowisku.
będzie szkolił psa i dołoży wszelkich starań by pies rozwinął swoje wrodzone cechy
użytkowe w łowisku.
widział psa w czasie zakupu i nie stwierdził w tym momencie wad, czy objawów
chorobowych.
poinformował hodowcę w jakich warunkach bytowych będzie trzymał psa
(kojec, mieszkanie, dom) i ile godzin dziennie pies będzie miał kontakt z ludźmi.
Zobowiązuje się do trzymania psa w warunkach co najmniej zgodnych z przepisami z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U.Nr 2013 , poz.856 z późn.zm.). W
razie zaniedbania psa i nierespektowania ww. ustawy, hodowca jest uprawniony do
natychmiastowego , bezpłatnego odbioru psa, z pierwszeństwem przed
organizacjami społecznymi.
wykorzystania psa do hodowli jedynie zgodnie z regulaminami Związku
Kynologicznego w Polsce ( ZKwP), FCI, oraz nie wykorzystywania psa w innych
organizacjach nie należących i nie współpracujących z FCI, pod rygorem kary
umownej w wysokości …………..( słownie…………………………………………….).
w przypadku przekazania psa na tzw. warunek hodowlany, gdzie prawnym
właścicielem pozostaje dalej hodowca, potrzebne jest spisanie osobnej umowy ,
która określi warunki , podział kosztów i zysków. Opiekun psa, lub hodowca i
właściciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów wyżywienia, pielęgnacji, opieki
weterynaryjnej, kosztów związanych ze spełnieniem wymogów hodowlanych (
wystawy, badania RTG, próby pracy, konkursy, oceny), wybór reproduktora, wybór
suki, ilość miotów/szczeniąt, koszty kryć, koszty i miejsce pobytu suki w ciąży,
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porodzie, odchowu szczeniąt, podział zysków ze sprzedaży szczeniąt, rozliczenie w
przypadku nieosiągnięcia kryteriów hodowlanych, choroby, przedwczesnej śmierci
psa. Warunku przejścia własności psa w określonym wieku , lub po określonej ilości
miotów/szczeniąt.
w przypadku zakupu psa na współwłasność (uregulowaną w załączniku nr 11 do
Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP) ustala się głównego właściciela psa,
który jest wyłącznym dysponentem psa.

Postanowienia ogólne

1. W przypadkach spornych sądem rozpatrującym będzie sąd powszechny właściwy dla
adresu zamieszkania Sprzedającego a koszty sądowe ponosi kupujący.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane tylko pisemnie , wszelka
korespondencja między stronami ma się odbywać za pośrednictwem poczty , listem
poleconym.
3. Nieważność lub niezgodność z prawem postanowieniem Umowy nie ma wpływu na
obowiązywanie pozostałych postanowień Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu
cywilnego oraz odpowiednie regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.
5. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych właściciela, oraz
danych dotyczących psa, Klubowi Posokowca przy PZŁ, w celu badań na temat rasy i
prowadzeniu bazy rodowodowej.

Data i podpis Sprzedającego

Data i podpis Kupującego
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