Kodex člena Chihuahua klubu ČR z.s. a žadatele o
členství v něm a nečlena chovatele u CHK
Poslání a cíle CHK uvedené v normativech klubu každý člen CHK,
žadatel o členství v něm a nečlen chovatel u CHK (dále jen „člen
CHK“) respektuje, přijímá a bude je naplňovat.
2. Chov vede člen CHK v souladu se řády CHK.
3. Funkcionáři klubu (volení i jmenovaní) jsou povinni chovat pod CHK.
4. Člen CH si je vědom, že cílem spojení dvou chovných jedinců je
zlepšování úrovně chovu v souladu se standardem.
5. Člen CHK (majitel psa či feny) nebude vědomě produkovat štěňata
bez průkazu původu.
6. Je vhodné, aby člen CHK při krytí sepsal s protistranou písemnou
dohodou o podmínkách krytí a pokud ji prokazatelně v termínu člen
CHK nesplní, bude výbor klubu postupovat dle bodu 12 tohoto
Kodexu.
7. Při prodeji štěňat člen CHK uzavře s kupujícím písemnou dohodu.
8. Novým majitelům štěňat chovatel-člen CHK poradí s držením jedince
a průběžně i s jeho další výchovou a chovem.
9. V inzerátech či jiných na veřejnosti publikovaných informacích se
člen CHK zavazuje uvádět o psech ve svém majetku pouze pravdivé
údaje.
10. Člen CHK, pokud to bude nutné, zajistí pro své jedince odpovídající
nový domov.
11. Člen CHK se zavazuje, že nebude, veřejně či na místě veřejném (m.j. i
tiskovinách, internetových diskusích, blogách a dalších), komentovat
činnost rozhodčích na výstavách.
12. U člena CHK není přípustné znevažování či pomlouvání dalších členů
CHK, psů v jejich majetku a jejich odchovů ani dalších chovatelů a
majitelů psů ani rozhodčích, na výstavách, chovatelských akcích ani
dalších místech veřejných (m.j. i tiskovinách, internetových diskusích,
blogách a dalších).
13. Člen CHK bere na vědomí a souhlasí, že při porušení jednotlivých
bodů tohoto bodu Kodexu může být výborem CHK vyzván
k okamžité rezignaci na členství v CHK a pokud nebude reagovat
výbor takového jedince z CHK vyloučí a následně mu nebude
poskytnut CHK ani servis jako nečlenovi.
CHK si je vědom toho, že se vše vyvíjí, a že ne vše může být v Kodexu
obsaženo. Vždy, i v situacích, které nejsou v Kodexu popsány, je nutné, aby člen
CHK jednal především v zájmu CHK a jeho členů.
S kodexem souhlasím a budu se jím řídit.
1.

