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Katowice, dnia 05.11.2018 r.
K O M U N I K A T Nr 1/2018
Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U.nr.133,
poz.921) oraz ustawy dotyczącej współpracy z PIW Dz.U.131, poz.1412. Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach
występuje do Powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych z propozycją o wspólne prowadzenie przeglądów hodowlanych ogierów,
które odbędą się według załączonego terminarza.

Hodowcy prowadzący punkty kopulacyjne ogierów proszeni są o przygotowanie następujących
dokumentów:






Decyzja Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego o zatwierdzeniu punktu kopulacyjnego
Kserokopia orzeczenia Lekarsko-Weterynaryjnego dla ogiera ( oryginał do wglądu )
Kserokopia wyników badań ogiera w kierunku chorób zakaźnych ( oryginał do wglądu )
W przypadku dzierżawy ogiera, przedstawić umowę dzierżawy ogiera
Rozliczenie dokumentacji hodowlanej za sezon kopulacyjny 2018`- świadectw pokrycia klaczy dokładnie
wypełniony grzbiet bloczka pokryć klaczy z potwierdzonym na odwrocie podpisem odbioru świadectwa
przez właściciela klaczy )
 Przedstawić Świadectwo Wpisu Ogiera do Księgi
Składka za sezon rozrodczy 2019r. za ogiera starszego wynosi 100 złotych ( kuce i konie małe 50 złotych )
Składka za ogiera starszego w wysokości 100 zł jest egzekwowana również od dzierżawców ogierów ze Stad
Ogierów za dopuszczenie w/w ogierów do rozrodu na terenie woj. śląskiego i opolskiego, oraz ich ocenę hodowlaną
prowadzoną przez tut. Związek.

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie przedstawione wymagania (Dz.U.nr.133, poz.921) bloczki na
sezon 2019` zostaną wydane osobom prowadzącym punkty kopulacyjne na przeglądzie ogierów.

Ogiery należy doprowadzić przed Komisję: w dobrej kondycji i pielęgnacji, z rozczyszczonymi kopytami
lub prawidłowo podkute, przygotowane w ruchu - stępie i kłusie.
Krycia klaczy wykonane po przeglądzie hodowlanym ogierów w IV kwartale 2018 roku należy wpisać w bloczek
świadectw krycia na 2019 rok. Na świadectwie pokrycia należy wpisać oprócz nazwy i Nr wpisu do księgi również
numer paszportu pokrytej klaczy.

UWAGA – Krew pobraną na potrzeby badań w kierunku chorób zakaźnych należy przesyłać do ZHW
wyłącznie pocztą kurierską lub dostarczać osobiście.
Za nieterminowe rozliczenie bloczków świadectw krycia po 15 stycznia 2019 roku obowiązuje opłata
w wysokości 50 zł
W przypadku gdy właściciel klaczy do dnia przeglądu ogierów nie dostarczy podmiotowi prowadzącemu punkt
kopulacyjny wymaganych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia świadectwa
pokrycia klaczy, właściciel punktu będzie mógł zdać do biura SOZHK Katowice wymagające uzupełnienia bloczki.
Wymóg uzupełnienia danych na niewłaściwie wypełnionym świadectwie krycia spoczywać będzie na właścicielu
klaczy i wymagać będzie weryfikacji przez prowadzącego punkt kopulacyjny. Opłata nakładana na właściciela klaczy
za uzupełnienie danych wynosi 50 zł.

Wprowadzenia ogiera do rozrodu posiadającego wpis do właściwej księgi w terminie pomiędzy 15 stycznia
a 15 września każdego roku, czyli w trakcie sezonu rozpłodowego objęte jest dodatkową opłatą w kwocie 100 zł.
Wszyscy hodowcy zainteresowani zamieszczeniem w wykazie ogierów 2019 informacji o ogierach
wraz ze zdjęciem będą mogli składać zamówienia w trakcie przeglądów ogierów. Koszt zamieszczenia ogłoszenia
zawierającego zdjęcie (ewentualnie opis ogiera) wynosi 70 zł.
SPRAWY RÓŻNE

HODOWCY, KTÓRZY DOTYCHCZAS NIE ZGŁOSILI ŹREBIĄT DO OPISU PROSIMY O NATYCHMIASTOWE
PRZESŁANIE ZGŁOSZEŃ KONI DO BIURA ŚOZHK KATOWICE

 Zainteresowanych Hodowców prosimy o przysyłanie do ŚOZHK Katowice zgłoszeń klaczy
i ogierów ras wierzchowych i rasy śląskiej na stacjonarne Zakłady Treningowe, które
odbędą się w 2019r.

 Hodowcy, którzy dokonali prenumeraty czasopisma „Hodowca i Jeździec” a do dnia
dzisiejszego nie uiścili opłaty proszeni są o uregulowanie należności za rok 2018
w wysokości 40 zł.
 Zachęcamy hodowców do wzięcia udziału w Pokazie ogierów hodowlanych w dniu

23 lutego 201

roku, który podobnie jak tegoroczny, odbędzie się w Ośrodku Jeździeckim
„Cichoń Dressage” w Radzionkowie. Zgłoszenia będą przyjmowane podczas jesiennych
przeglądów ogierów.
 Zapraszamy do odwiedzenia strony Związku na facebooku(wejście poprzez stronę www.ozhk-katowice.pl),
na której publikowane są bieżące informacje z działalności

CZŁONKOWIE NASZEGO ZWIĄZKU, KTÓRZY NIE OPŁACILI ROCZNEJ SKŁADKI W WYSOKOŚCI 70 ZŁOTYCH PROSIMY
O JAK NAJSZYBSZE UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI NA NUMER KONTA TUT.ZWIĄZKU
ING Bank Śląski 59 1050 1214 1000 0090 6992 1675

Telefony do Pracowników Związku:
tel. 602 393 599 Dyrektor ŚOZHK mgr inż. Wyszomirski Maciej
tel. 660 615 386 Gł. Spec. d/s. Hod. Koni mgr inż. Komandera Katarzyna
tel. 662 668 356 St. Spec. d/s. Hod. Koni mgr inż. Wikarek Katarzyna
tel. 515 087 791 Mł. Spec. ds. Hod. Koni mgr inż. Anna Kruszyńska ( woj. opolskie)

ZAŁĄCZNIK:

- Wyciąg z terminarza przeglądów ogierów na terenie województwa śląskiego w 2018r.

