Směrnice KCHBO č. 1/2004
Zveřejňování informací o psech, fenách a štěňatech
1) Zveřejnění na klubovém webu
a) anonce nakrytých fenek a narozených štěňat je uveřejňována automaticky (zajišťuje příslušný
poradce chovu). Tato služba je přístupná pouze členům klubu KCHBO. Nečleni klubu chovající
prostřednictvím klubu KCHBO mají právo na krátkou informaci o nakrytí nebo narození štěňat, ovšem
bez kontaktu na chovatele či majitele a s dovětkem "Nečlen klubu". Je povinností každého chovatele,
aby svého poradce informoval o bližších kontaktních údajích, tedy telefonu, e-mailu, event. www
adrese. Oznámení o narozených štěňátkách bude na klubovém webu umístěno standardně do 5
měsíců věku štěňat. Pokud chovatel prodá štěňátka dříve, je jeho povinností informovat poradce
chovu, který zabezpečí zrušení anonce na klubovém webu. Pokud se chovateli nepodaří prodat
štěňátka ani do 5 měsíců věku, má možnost je dále inzerovat v rubrice "dorost a dospělí"
b) propagace odrostlých štěňat a dospělých psů je uveřejňována na základě konkrétního
požadavku chovatele/majitele, který odešle na adresu klubového webmastera. Tato forma propagace
je přístupná pouze členům klubu KCHBO. Člen klubu je povinen uvést pouze pravdivé informace o
nabízeném jedinci, v opačném případě si klub vyhrazuje právo inzerci opravit podle skutečnosti nebo
stáhnout.
c) publikování v rubrice miláčci - informace o jednotlivých psech splňujících kritéria této rubriky (tedy
štěňata, mladí psi před uchovněním, neuchovnění psi, z chovu vyřazení psi, veteráni) zasílají na
adresu klubového webmastera sami majitelé (chovatelé) těchto jedinců. Klub si vyhrazuje právo
upravit případné nepravdivé či poradci chovu nedoložené informace. Tato rubrika nesmí být využita k
jakékoliv inzerci!
d) publikování v rubrice chovní psi a chovné feny - informace o jednotlivých psech splňujících
kritéria této rubriky (tedy uchovnění jedinci, jejichž chovnost je klubu doložena) zasílají na adresu
klubového webmastera majitelé (chovatelé) těchto jedinců nebo poradci chovu. V této rubrice je
povinností uveřejnit výsledky zdravotních vyšetření a výsledku popisné přehlídky, povahového testu,
event.bonitace. Klub si vyhrazuje právo opravit případné nepravdivé či nedoložené informace. Členi
klubu mají právo na uveřejnění plné adresy včetně telefonu, e-mailu nebo www stránek a vlastního
komentáře k vlastnostem či potomstvu psa. Nečleni klubu nemají nárok na zveřejnění adresy+bližších
kontaktních údajů (mají zveřejněno pouze jméno majitele s poznámkou "Nečlen klubu") a na
zveřejnění vlastního komentáře k vlastnostem či potomstvu psa. Majitel chovného jedince je povinen
informovat příslušného poradce o změně zdravotního stavu (zejména kastrace, císařské řezy, apod.)
2) Propagace v klubovém časopise
a) propagace nakrytých fenek a narozených štěňat je uveřejňována automaticky (zajišťuje příslušný
poradce chovu). Tato verze propagace je přístupná pouze členům klubu. Nečleni klubu chovající
prostřednictvím klubu KCHBO se nezveřejňují. Je povinností každého chovatele, aby svého poradce
informoval o bližších kontaktních údajích, tedy telefonu, e-mailu, event. www adrese
b) rubrika "Představujeme klubové šampiony KCHBO" - zajišťuje výstavní referent ve spolupráci s
jednotlivými poradci chovu, podle podkladů dodaných majiteli psů. V této rubrice se zveřejňují psi,
kteří získali titul Klubového šampiona KCHBO a to zpravidla v prvním čísle roku následujícího po
získání titulu.
c) rubrika "Představujeme" - je přístupná pro psy a feny, kteří splnili titul Šampiona nebo zkoušky III.
stupně. Podklady pro zveřejnění zasílá výhradně majitel psa a to na adresu redaktora klubového
časopisu. V každém časopise je pro rubriku Představujeme vyhrazena minimálně jedna stránka,
maximálně podle aktuální situace časopisu. Tato rubrika je přístupná pouze pro členy klubu
KCHBO. V této rubrice smí být každý pes představen maximálně 2x za život, s intervalem delším než
3 roky.
d) rubrika "Veteráni" - je přístupná pro psy a feny v majetku členů klubu. V této rubrice může být
zveřejněno jméno psa, jméno majitele a aktuální fotka + datum narození. V rubrice se představují psi
a feny starší 12-ti let. V této rubrice smí být každý pes představen maximálně 1x.
e) rubrika "Opustili nás" - je přístupná pouze pro psy a feny v majetku členů klubu. V této rubrice
může být zveřejněno jméno psa, jméno majitele, fotka a krátký nekrolog podle přání majitele
maximálně do 400 znaků.
3) Doporučování štěňat poradci chovu

Je-li poradce chovu osloven z titulu své funkce zájemcem o štěňata, je povinen předat informace o
všech nakrytých fenkách nebo narozených štěňatech v majetku členů klubu KCHBO, chovajících
prostřednictvím našeho klubu, a to bez vyjímky.

