
Aktualizacja informacji na stronę Klubu i funpage na Facebook’u.

Uprzejmie prosimy naszych klubowiczów o przesyłanie nam na maila 
klubwybieralny@interia.pl zgodnie z poniższą tabelką informacji o swoich: hodowlach, 
reproduktorach, sukach hodowlanych, szczeniętach (planowanych lub urodzonych) i championach 
w celu umieszczenia informacji na stronie Klubu. 
Certyfikaty badań oraz championaty prosimy przesyłać na adres: klubwybieralny@interia.pl 
Będą one tylko do wiadomości zarządu Klubu oraz koordynatorów.
Zdjęcia (stójka i/lub siad) do publikacji na stronie i funapge’u Klubu prosimy również przesyłać na 
adres:  klubwybieralny@interia.pl wraz z informacją, czy zdjęcie jest wykonane przez właściciela 
psa. Jeśli nie to musi być zgoda autora zdjęcia na publikację.
Jeżeli nie chcą Państwo publikacji swojego adresu, telefonu i/lub maila prosimy o informację lub 
oznaczenie danych na czerwono.

Prosimy również o przesyłanie nam informacji o sukcesach swoich psów na wystawach, 
egzaminach i zawodach, co będziemy umieszczać na naszym funpage’u  na Facebook’u.  
Informacja taka powinna być przesłana do nas w ciągu 2 tygodni od danego wydarzenia na adres  
klubwybieralny@interia.pl lub w wiadomości na funapage’u Klubu. Prosimy o podanie danych w 
języku polskim: rodzaj i ranga wydarzenia, data, miejsce, rasa, imię i przydomek, właściciel, 
uzyskany rezultat i zdjęcie, które Państwo sami zrobili lub mają zgodę autora.

!!! Informacje zostaną umieszczone na funpage’u oraz stronie www.doberman-pinczer.pl po 
opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący !!!

Zakładka - Hodowle

Nazwa hodowli:
Posiadane rasy:
Suki hodowlane:
Reproduktory:
Kontakt:

„Szczenięta” Planowane mioty 

Rasa:
Nazwa hodowli:
Rodzice:
Przewidywana data urodzenia:
Kontakt:

„Szczenięta”  Urodzone

Rasa:
Nazwa hodowli:
Rodzice:
Data urodzenia:
Ilość szczeniąt (należy podać płeć i umaszczenie):
Kontakt:



Reproduktory / Championy (psy bez uprawnień hodowlanych) – dla każdego należy wypełnić 
osobno w jęz. polskim !!!
Reproduktory, które będą mieć wpisane poniżej championaty danych krajów zostaną automatycznie
dopisane do zakładki Championy.

Suki hodowlane / Championy  (suki bez uprawnień hodowlanych)  – dla każdej należy 
wypełnić osobno w jęz.polskim !!!
Suki hodowlane, które będą mieć wpisane poniżej championaty danych krajów zostaną 
automatycznie dopisane do zakładki Championy.

Rasa:

Imię i przydomek:

Data urodzenia:

Rodzice (ojciec x matka):

Wzrost:

Wystawy (tytuły – championaty i zwycięstwa danych krajów oraz wyniki wystawowe):

Testy, egzaminy, zawody:

Badania genetyczne (np. testy DNA, profile, nosicielstwo):

Badania kliniczne (np. badania serca, oczu, stawów):

Właściciel - imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefon:

E-mail:

Strona www:

Uwagi:

Potomstwo:

Rodzeństwo:

Rasa:

Imię i przydomek:

Data urodzenia:

Rodzice (ojciec x matka):

Wzrost:

Wystawy (tytuły – championaty i zwycięstwa danych krajów oraz wyniki wystawowe):

Testy, egzaminy, zawody:

Badania genetyczne (np. testy DNA, profile, nosicielstwo):

Badania kliniczne (np. badania serca, oczu, stawów):

Właściciel - imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefon:

E-mail:

Strona www:

Uwagi:

Potomstwo:

Rodzeństwo:


