
POLSKIE  TOWARZYSTWO  KUCE  SZETLANDZKIE 

ZGŁOSZENIE  OGIERA SZETLANDZKIEGO DO PRZEGLĄDU 
W CELU WYDANIA LICENCJI I WPISANIA DO KLASY OGIERY/WAŁACHY 

POLSKIEJ KSIĘGI STADNEJ KUCÓW SZETLANDZKICH 
 

Po dokonaniu wpłaty na konto PTKS: Santander Bank  83 1090 2268 0000 0001 2043 4170  

wypełniony formularz należy przesłać do biura  PTKS  Imno  72-200 Nowogard  

wraz z:  1)badaniem weterynaryjnym,  2)badaniem DNA  3) potwierdzeniem wpłaty 
 

WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 
Niniejszym zgłaszam do przeglądu ogiera szetlandzkiego*)  w wieku powyżej lat trzech: 
 

Imię ogiera: ...................................................................................................................................................... 

  

Nr w Polskiej Księdze Stadnej Kuców Szetlandzkich  ...............urodzonego.............................................. 

 

Maść i odmiany................................................................................................................................... .............. 

 

Ojciec kuca..................................................................................................... Nr w Ks.Stadn........................ 

 

Matka kuca......................................................................................................Nr w Ks.Stadn....................... 

 

Aktualne miejsce przebywania ogiera.......................................................................................................... 

 

Hodowca............................................................................................................................................. .............. 

 

Adres hodowcy.................................................................................................................................. ............... 

 

Właściciel........................................................................................................................................... ............... 

 

PESEL/nr paszportu........................................................................................................................................ 

 

Adres właściciela.............................................................................................................................................. 

 

Tel właściciela..........................................................e-mail:............................................................................. 

 
W wypadku wycofania ogiera, właściciel musi poinformować Redakcję PKSKS pisemnie na miesiąc przed 

terminem przeglądu. W przeciwnym wypadku pobrana będzie opłata jak za dokonany przegląd. Ogiery winny być 

prezentowane w kiełźnie. 

Ocena łączna maksymalnie  50 pkt, maksimum 10 pkt za każdą pozycję. Wymagane minimum do zaliczenia 

przeglądu wynosi  40 pkt.  Ocenia się:  1. typ   2. głową/szyję/ kłodę   3. kończyny/kopyta   4. ruch: stęp/kłus  

5. temperament.   Kuce o niewłaściwym temperamencie (nieposłuszne czy odmawiające współpracy) nie będą 

oceniane. Decyzja powadzącego przegląd sędziego międzynarodowego jest ostateczna. W wypadku nie uzyskania 

wymaganego minimum punktów, ogier może zostać bezpłatnieprzedstawiony do przeglądu ponownie w kolejnym 

roku. 

 

Zgadzam się na podane warunki przeglądu i decyzje podjęte przez przeprowadzających przegląd 

przedstawicieli PTKS.  Potwierdzam prawdziwość danych i zgadzam się na ich umieszczenie  w Polskiej 

Kiędze Stadnej Kuców Szetlandzkich. 
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest PTKS. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie określonym przepisami prawa. Zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych. 
 

Podpis...........................................................................................data........................ ...................................... 

 

  *) UWAGA:        Przed przeglądem należy przeprowadzić badanie weterynaryjne zgodne z 

             Międzynarodowym Standardem Weterynaryjnym (IVS) oraz badanie DNA  

                                 z włosów ogiera w Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni 

                                 Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu. Należy załączyć wypełniony formularz  

                                 przeglądu Weterynaryjnego (formularz 5a i drugostronnie 5b). Koszty badań  

                                 ponosi właściciel ogiera. 

 

Formularz 4 

Zgł. ogiera 

UWAGI  PTKS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr ewid...................................... 

 

.............................................. 

 

Spr........................................... 

 

Chip No............................... 

 

.............................................. 

 

............................................. 

 

.............................................. 

 

Spr............................................ 

 

............................................. 

 

Spr.............................................. 

 

.............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA nr lab.................................. 

 

Dnia:..................................... 

 

IVS – ok, dr................................. 

 

IVS – no, dr................................. 

 

.............................................. 

 

termin................................... 

 

wpis......................................... 

 

lic............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Spr....................................... 

 

pyt....................................... 


