ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE - ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
10-511 Olsztyn, ul. Kopernika 14a, tel. 89-535-14-41, fax 89-535-44-15
www.olsztyn.zkwp.pl, e-mail: olsztyn@zkwp.pl
Biuro czynne: wtorki i czwartki 1100 - 1900 oraz piątki 1100 - 1600
Konto bankowe: ING Bank Śląski 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. BIURO ODDZIAŁU - OLSZTYN, ul. KOPERNIKA 14 a, czynne jest we wtorki i czwartki w godz.11-19 oraz w piątki w godz.11-16.
2. ZARZĄD ODDZIAŁU - od dnia 9.11.2021 pracuje w składzie: Przewodniczący Zarządu - Waldemar Kosmalski, V-ce Przewodnicząca
d/s Organizacyjnych - Mirosława Kowalska-Weschke, V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych - Aleksandra Tarczyńska-Mizak,
Skarbnik - Dariusz Chmura, Sekretarz - Agata Kalicińska
3. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE - Przypominamy o statutowym obowiązku regulowania składek członkowskich. Nieopłacenie składki
członkowskiej do końca roku powoduje skreślenie z rejestru członków i wykreślenie psów z ewidencji.
Składka za rok 2021 wynosi 70 zł.
UWAGA ! Członkowie naszego Oddziału, którzy zalegają z opłatami składek członkowskich lub z opłatami za zgłoszenia w latach
poprzednich, nie mają możliwości zgłaszania psów na wystawy w systemie wystawy.NET do czasu uregulowania zaległości.
4. SPRAWY RÓŻNE - Zarząd Oddziału zwraca się do wszystkich członków o bieżące śledzenie strony www.olsztyn.zkwp.pl, gdzie
zamieszczane są ważne informacje dotyczące pracy Oddziału, spraw regulaminowych, wystaw itp. Bieżące informacje można też znaleźć
na FB na stronie: Związek Kynologiczny w Polsce o. Olsztyn
W razie pytań informacji udziela kierownik biura kol. Maria Wysocka (tel. 89 535 14 41 lub kom. 518 164 985 w godzinach pracy biura)
lub V-ce Przewodnicząca d/s Organizacyjnych Mirosława Kowalska-Weschke (kom. 515 508 101 w sprawach pilnych poza godzinami
pracy Oddziału). Do dyspozycji członków pozostaje również adres mailowy: olsztyn@zkwp.pl
5. ODDZIAŁOWA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW
Oddziałowa Komisja Szkolenia informuje, że egzaminy PT, IGP, BH-VT, testy dla psów wszystkich ras, przeglądy hodowlane owczarków
niemieckich odbywają się 4 razy roku (terminy egzaminów są podawane z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie głównej oraz
w biurze Oddziału ). Koszty egzaminów dla członków naszego Oddziału w roku 2021 pozostają niezmienione tj. przegląd hodowlany
owczarków niemieckich - 50 zł, testy dla psów wszystkich ras - 50 zł, PT, BH - 80 zł, IGP - 100 zł, licencja owczarków niemieckich - 100
zł, książeczka startowa – 12 zł. Koszt każdego egzaminu spoza naszego oddziału jest wyższy o 20 zł.
Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów przypomina, że psy wszystkich ras dla których wymagane są testy psychiczne zobowiązane są
zdawać egzaminy w oddziale macierzystym. Na zdawanie egzaminów poza oddziałem macierzystym wymagana jest pisemne
skierowanie wydane przez Zarząd Oddziału. Dotyczy to również przeglądu hodowlanego owczarków niemieckich. Wniosek o
skierowanie na testy poza oddziałem macierzystym należy składać do oddziałowej Komisji Hodowlanej z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Skierowanie będzie wydawane po pozytywnym zaopiniowaniu przez przewodniczącego Oddziałowej Komisji Szkolenia
Psów, kierownika sekcji i przewodniczącą Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
6. SPRAWY HODOWLANE - Przewodnicząca OKH - Aleksandra Tarczyńska-Mizak
SEKCJE RAS
Waldemar Kosmalski - kierownik sekcji owczarków niemieckich, Gabriela Wysocka - zastępca
Grupa 1
Iwona Wojdyła - kierownik sekcji psów pasterskich, Ewa Pawłowska - zastępca
Grupa 2

Aleksandra Tarczyńska-Mizak - kierownik sekcji molosów, szwajcarskich psów górskich i do bydła, pozostałe rasy
z wyłączeniem bokserów, Anna Zuch-Daszkiewicz - zastępca kierownika sekcji d/s molosów typu górskiego
Lilianna Bachurzewska - kierownik sekcji bokserów, buldogów angielskich

Grupa 3

Łukasz Pawłowski - kierownik sekcji terierów, Agata Kalicińska - zastępca

Grupa 4

Łukasz Pawłowski - kierownik sekcji jamników, Ewa Pawłowska - zastępca

Grupa 5

Aleksandra Tarczyńska-Mizak - kierownik sekcji szpiców i psów ras pierwotnych, Joanna Bednarska - stażystka

Grupa 6, 7

Tomasz Mroczek - kierownik sekcji psów gończych, posokowców i wyżłów, Lilianna Bachurzewska - zastępca,
Aneta Angrik - stażystka

Grupa 8

Tomasz Mroczek - kierownik sekcji aporterów i płochaczy, Karolina Skupień - zastępca

Grupa 9

Anna Domosławska - kierownik sekcji psów ozdobnych i do towarzystwa
Lilianna Bachurzewska - kierownik sekcji małych molosów (buldog francuski, mops, boston terrier)

Grupa 10

Marcin Wilczek - kierownik sekcji chartów

Oddziałowa Komisja Hodowlana prosi o przesyłanie wniosków o warunkowe krycie, wniosków o warunkowe uznanie miotu
zawierających następujące informacje: imię i przydomek hodowlany psa, którego dotyczy zgłoszenie, PKR, nr rejestracji oddziałowej,
datę urodzenia psa, zaliczone wystawy (kopie kart oceny), wyniki prześwietlenia (jeśli jest wymagane), wyniki testów lub innych egzaminów z zakresu wyszkolenia (kopie kart oceny) itp., informacje o brakach w wystawach lub wyszkoleniu wraz ze zobowiązaniem ich
uzupełnienia i terminem, w jakim zostaną one uzupełnione. Zgoda na warunkowe krycie wydawana będzie na okres 6 miesięcy,
natomiast psy, które we wskazanym terminie nie uzupełnią braków, nie uzyskają zgody na ponowne krycie warunkowe. Wzory
wniosków o warunkowe krycie i wniosków o warunkowe uznanie miotu dostępne są na stronie internetowej Oddziału i w biurze
Oddziału.
Oddziałowa Komisja Hodowlana zwraca się do wszystkich członków o zapoznanie się z aktualnym regulaminem Hodowli Psów
Rasowych dostępnym na stronie www.zkwp.pl. Na pytania dotyczące kwalifikacji psów do hodowli, przeglądów miotów itp. informacji
udzielają kierownik biura kol. Maria Wysocka oraz Kierownicy Sekcji.

(aktualizacja: 22.11.2021)

