REGULAMIN HODOWLI POLSKIEGO KLUBU RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH
Przepisy ogólne
1.
Celem Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich (CCP) jest organizacja i popularyzacja hodowli
rasowych świnek morskich w oparciu o wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz etykę hodowlaną, dla
osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem rasowym i estetycznym, jak również
rozpowszechnianie informacji na temat życia, zdrowia i pielęgnacji świnek morskich.
Hodowla rasowych świnek morskich prowadzona przez członków CCP jest hodowlą hobbystyczną
(amatorską)
Hodowcą jest członek CCP posiadający jedną lub więcej świnek morskich hodowlanych oraz
zatwierdzony przydomek hodowlany. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Hodowli
Rasowych Świnek Morskich należy do Zarządu Głównego Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich
za pośrednictwem Komisji Hodowlanej powołanej do celu zbadania prawidłowości w hodowli.
Przydomki hodowlane
1.
a) Członek CCP zakładający hodowlę występuje o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka
hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu “WNIOSEK O REJESTRACJĘ PRZYDOMKA” kierując
go do Zarządu Głównego CCP.
b) Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka. CCP jest zobowiązany do podania
hodowcy przyczyny.
c) Przydomek otrzymują wszystkie świnki pochodzące z danej hodowli.
d) Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla narodzonych w hodowli
świnek.
e) Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie świnki. Kolejność ustala się podczas
rejestracji przydomka.
f) Zalecane jest przestrzeganie kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion świnkom z kolejnych
miotów lub prowadzenie wewnętrznej ewidencji numerycznej.
g) Przydomek hodowlany zarejestrowany w CCP chroniony jest przez 10 lat od dnia likwidacji
hodowli.
h) Właściciel przydomka ma prawo wziąć na współwłaścieciela pełnoletniego członka CCP.
i) Nowy właściciel hodowli, który przejmuje istniejącą hodowlą , może zachować przydomek po
wyrażeniu pisemnej zgody poprzedniego hodowcy potwierdzoną przez Zarząd Główny CCP. W
przypadku dziedziczenia, przydomek przechodzi na członka rodziny.
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Świnki hodowlane
1.
a) Do hodowli dopuszcza się świnki morskie zarejestrowane w CCP z udokumentowanym
pochodzeniem-rodowodem.
b) Numer rejestracyjny przyznawany jest śwince dożywotnio. W przypadku jej sprzedaży, nowy
hodowca ma obowiązek przerejstrować świnkę.
c) Świnki importowane są rejestrowane w CCP na podstawie udokumentowanego pochodzeniarodowodu wystawionego przez hodowcę należącego do organizacji będącej członkiem Entante
Europeene lub organizacji przez nią uznawanej.
d) Samica świnki może zostać dopuszczona do samca po ukończeniu 5 miesiąca życia lub starsza,
która osiągneła wagę powyżej 700 gram.
Prawa i obowiązki hodowcy
1.Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad hodowlanych oraz wszelkich niezbędnych mu informacji o przepisach
hodowlanych z CCP
b) zastrzeżenia w rodowodzie, że sprzedawane świnka jest niehodowlana lub niewystawowa
c) dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w CCP
d) wyboru reproduktora
2. Hodowca ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane świnki morskie, zapewnić należytą pielęgnację, właściwie żywić, oraz
przestrzegać higienicznych warunków życia , chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać
kontroli weterynaryjnej w celu zapewnienia im zdrowia.
b) upewnić się czy samiec świnki morskiej, którą zamierza się kryć samicę świnki morskiej ma
udokumentowane pochodzenie w sytuacji gdy owy reproduktor jest wypożyczany.
c) ograniczyć mioty samicy jeśli nie odzyskuje ona kondycji.
d) przed kryciem samicy ustalić z właścicielem reproduktora warunki krycia i formę rozliczenia
e) poinformować właściciela reproduktora w ciągu 7 dni o narodzeniu młodych. Informacja o miocie
powinna być przekazana właścicielowi reproduktora.
f) zarejestrować narodzony miot oraz przesłać kartę miotu do CCP
g) hodowca ma obowiązek wystawić rodowód dla każdej narodzonej w hodowli świnki.
h) rodowód musi zawierać nazwę świnki oraz przydomek, minimum 3 pokolenia świadczące o
pochodzeniu świnki (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), datę urodzenia, umaszczenie świnki,
oznaczenie płci, imię i nazwisko hodowcy
j) hodowca informuje przyszłego opiekuna o ewentualnych wadach świnki.
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Prawa i obowiązki właściciela reproduktora
1. Właściciel reproduktora ma prawo:
a) pobierać za krycie opłatę . Określenie warunków krycia powinno zostać ustalone na piśmie z innym
hodowcą
b) odmowy udostępnienia samca do krycia innym hodowlom bez konieczności podania przyczyny
2. Właściciel reproduktora ma obowiązek:
a) otoczyć opieką przebywające na kryciu świnki morskie, zapewnić należytą pielęgnację, właściwie
żywić, oraz przestrzegać higienicznych warunków życia , poddawać kontroli weterynaryjnej w celu
zapewnienia im zdrowia.
b) udostępniać samca jedynie do krycia samic hodowlanych, zarejestrowanych w CCP lub innej
organizacji należącej bądź uznawanej przez Entente Europeenne.
c) ustalić z hodowcą samicy warunki rozliczenia za krycie przed kryciem samicy. Warunki powinny
zostać opatrzone umową w formie pisemnej.
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Uznanie nowych odmian barwnych oraz ras
Zarząd Główny CCP ma prawo zatwierdzić nową odmianę barwną i rasy na podstawie standardu
zatwierdzonego przez organizację należącą bądź uznawaną przez Entente Europeenne.
1. Uznawanie nowej odmiany barwnej przez CCP następuje poprzez spełnienie następujących
warunków:
a) poddanie ocenie sędziowskiej 5 świnek tej odmiany z różnych miotów w wieku powyżej 7 miesięcy.
b) świnki muszą być zaprezentowane w czasie jednej wystawy międzynarodowej na terenie RP przy
obecności Sędziego Międzynarodowego i Zarządu Głównego CCP
c) po “wstępnym “uznaniu nowej odmiany barwnej świnki reprezentujące ją muszą zostać pokazane
na 3 innych wystawach zagranicznych lub przed powołanymi komisjami sędziowskimi.
d) nowa odmiana barwna zostaje uznana w momencie powstania standardu określającego cechy rasy
zatwierdzonego przez Zarząd Główny CCP
2. Uznawanie nowej rasy przez CCP następuje poprzez spełnienie następujących warunków:
a)poddanie ocenie sędziowskiej 10 świnek z różnych miotów.
b) świnki muszą być zaprezentowane w czasie jednej wystawy międzynarodowej na terenie RP przy
obecności Sędziego Międzynarodowego i Zarządu Głównego CCP
c) po “wstępnym “uznaniu nowej rasy świnki reprezentujące ją muszą zostać pokazane na 3 innych
wystawach zagranicznych lub przed powołanymi komisjami sędziowskimi.
d) nowa rasa zostaje uznana w momencie powstania standardu określającego cechy rasy
zatwierdzonego przez Zarząd Główny CCP
Przepisy szczególne
Hodowcom zabrania się:
a) sprzedaży hodowanych świnek do sklepów zoologicznych,
b) sprzedaży świnek w sklepach swoich lub cudzych,
c) handlu w celach zarobkowych,
d) sprzedaży hodowlom terrarystycznym,
e) lub w innych celach wykraczających poza cele uznane przez CCP oraz postrzeganych jako
krzywdzenie zwierząt

Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu powoduje skreślenie z listy hodowców CCP oraz
utratę przydomka hodowlanego zarejestrowanego w CCP. Członek CCP który zostaje zawieszony w
prawach CCP lub wydalony z CCP nie ma prawa do czynnego udziału w funkcjonowaniu klubu,
imprezach organizowanych przez klub. Posiadane przez niego świnki nie mogą być używane do
hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach oraz pokazach. Nie ma też możliwości w tym
czasie przerejestrowania ich na innego członka CCP lub rejestrowania na współwłasność.
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