
OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE  
W   POLSKIM   KLUBIE   KYNOLOGICZNYM

Op ata wpisował 50 zł
Sk adka cz onkowskał ł 100 zł
Sk adka cz onkowska rodzinnał ł 150,00 zł
Rejestracja nowego przydomka hodowlanego 50 zł
Przerejestrowanie hodowli – przydomka  z innej organizacji 
kynologicznej 50 zł

Zmiana nazwy przydomka hodowlanego
(tylko w uzasadnionych przypadkach) 100 zł

Rodowód zwyk ył 30 zł
Wymiana rodowodu 30  zł
Rodowód ekspresowy (dot. ca ego miotu) wysy ka z biura w ci gu 48hł ł ą

50z  /sztł

Rodowód wydany na podstawie metryki innej organizacji  50 zł
Rodowód exportowy (nale y zwróci  rodowód w j zyku polskim, je eli ż ć ę ż
zosta  wcze niej wydany)ł ś 100  zł

Zwrot rodowodu z innej organizacji kynologicznej- zarz dzenie ą
obowi zuje od  dn 02.01.2021 (nale y wcze niej ą ż ś
dokona  wp aty i odes a  orygina  rodowodu)ć ł ł ć ł

50 zł

Rejestracja psa do KW 200 zł

Rejestracja psa do istniej cej ju  hodowlią ż 30zł 

Przegl d miotu u s dziego, asystenta kynologicznego  ą ę 45 zł

Przegląd miotu w wyznaczonej przez Klub lecznicy – wg stawek lecznicy



Przegl d hodowlanyą 100zł
Przegl d hodowlany dla cz onków innej organizacji ą ł 200 zł
Testy psychotechniczne 50zł
Przegl d kwalifikacyjnyą 100zł
Certyfikaty Championatów dla hodowców PKK 50zł
Certyfikaty Championatów dla hodowców z innej organizacji nale cej żą
do FOK 70 zł

Certyfikaty Championatów dla hodowców  z innej organizacji 100zł
Microchip 20zł
Badanie DNA (op ata uzale niona od stawki laboratorium badawczego)ł ż 150zł

INNE OPŁATY

Wysy ka listu poleconego, priorytetowegoł 20zł
Przesy ka kurierskał 20zł
Rejestracja chipu w bazie PKK 0zł
Dojazd na przegl dą 0,60z /kmł
Pobrane dokumenty online

Wizytwki  Hodowli   na   stronie   PKK
Strona wizytówka Hodowli z opisem i galeri ( jedna rasa)ą 130zł
Za o enie konta e-mail w domenie @pkk.net.plł ż 50zł
Stona internetowa z w asna domenł ą 500zł
Roczna op ata za stroneł  20zł



NASZE KONTA
PKK Marianka 1 26-341 Mniszków polski.klub.kynologiczny@gmail.com

KONTO  GŁÓWNE   

70 1140 2004 0000 3702 7660 1244
(rodowody, chipy, rejestracja hodowli, sk adka cz onkowska)ł ł

KONTO DO DOKONYWANIA OPŁAT ZA WYSTAWY

32 1140 2004 0000 3302 7670 3877
(w tytule przelewów piszemy „na cele statutowe„)

KONTO DO DOKONYWANIA OPŁAT EURO ZA WYSTAWY 
DLA CUDZOZIEMCÓW I CHAMPIONATY ZAGRANICZNE

PL67 1140 2004 0000 3312 0685 7199
BIC/SWIFT BREXPLPWMBK
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