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Międzynarodowy Dzień Kota

  17 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Kota - święto wszystkich kotów, 

obchodzone od 1990 roku. Po raz pierwszy świętowano we Włoszech, w Polsce 

święto zostało rozpropagowane przez miesięcznik "Kot" i Cat Club Łódź i 

obchodzone od 2006 roku.

 
Dzień Kota ma nie tylko podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale 

uwrażliwić społeczeństwo na niejednokrotnie ciężki koci los. Ważnym elementem 

obchodów święta jest niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. 

Kluby zrzeszone w Felis Polonia - w tym naturalnie i Krakowski Klub Felinologiczny - 

biorą udział w corocznej akcji zbierania darów na rzecz kotów w potrzebie, akcji pod 

nazwą  "Rasowce - Dachowcom".  Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji podczas 

naszej czerwcowej wystawy, a wcześniej - już 17 lutego w Chrzanowie - podczas 

Pokazu Kotów Rasowych, połączonego z "kocimi targami".  

 

Do zobaczenia w Chrzanowie!
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Dzień Kota 2019 
Chrzanów

Gorąco zapraszamy do Chrzanowa, na Pokaz Kotów 

Rasowych, który razem z "kocimi targami" i akcją "Rasowce - 

Dachowcom" uświetni obchody Międzynarodowego Dnia 

Kota. 

 

Impreza odbędzie się w niedzielę 17 lutego, w godzinach 

10:30-16:30, w hali sportowo-widowiskowej przy 

ul. Kusocińskiego 2 w Chrzanowie. 
 

Spodziewamy się licznych przedstawicieli rasowych 

kocich piękności. Ze swoimi kotami przyjadą zarówno 

hodowcy-członkowie KKF, jak też i innych klubów. W 

trakcie pokazu zwiedzający będą mieć możliwość nie 

tylko zobaczenia przedstawicieli ras popularnych, jak 

brytyjski czy ragdoll, lecz i rzadkich. Będzie okazja do 

porozmawiania z hodowcami o ich pupilach i 

wymaganiach rasy. Zwiedzający wybiorą też  Kota 

Publiczności oraz najładniej udekorowaną kocia klatkę. 

 

Do zobaczenia 17 lutego w 
Chrzanowie!

Jednak możliwość zobaczenia kotów rasowych to tylko 
jedna z atrakcji pokazu. Razem z pokazem odbędą się 
"kocie targi", podczas których będzie możliwość zakupu w 
korzystnych cenach karm dla kotów, legowisk, 
drapaków, różnorakich zabawek oraz kocich akcesoriów.
Wiele z nich jest niedostępnych w standardowej 

sprzedaży, tym bardziej warto więc przyjść i wybrać coś dla 

swojego pupila.

 
Od razu uprzedzamy, że kotów ani kociąt zakupić nie 
będzie można. Sprzedaż kotów poza miejscem ich 
hodowli jest działaniem niezgodnym z prawem, 
działaniem, którego Krakowski Klub Felinologiczny 
absolutnie nie popiera. 
 
Dodatkowo w trakcie pokazu, w ramach akcji "Rasowce-
Dachowcom", przy udziale OTOZ Animals oddział 
Oświęcim zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz 
będących w potrzebie kotów bezdomnych. Pomóżmy 
bezdomniakom wspólnie!
 
 

kot-trójłapek o imieniu Jaime
fot. Szymon Wysocki

wystawa Kraków 2017
fot. Julita Pająk7
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kot rasy Maine Coon, hodowla Koci Zaułek*PL
Ulena Koci Zaułek*PL





Katarzyna Wysocka

Pokaz Kotów Chrzanów
informacje dla hodowców

Serdecznie zapraszamy Hodowców o udziału w Pokazie Kotów 
Rasowych, który będzie mieć miejsce 17 lutego w Chrzanowie. 
To doskonała okazja do zaprezentowania swojej hodowli i rasy, 
oraz  do nawiązania kontaktów z osobami chętnymi na przyjęcie 
do swojego domu kota rasowego. 
 

Zapewniamy miłą atmosferę, konkursy, odpowiednią 
promocję wydarzenia, między innymi w mediach 
społecznościowych. Warto być z nami!
 
Przyjęcia kotów rozpoczną się o godzinie 9:30 (otwarcie pokazu 
dla zwiedzających o 10:30). Udział w pokazie jest bezpłatny dla 
członków KKF, dla członków pozostałych klubów obowiązuje 
symboliczna opłata w wysokości 20 zł, niezależnie od ilości 
zgłoszonych kotów. 
 
Jednocześnie informujemy, że w pokazie mogą brać udział 
wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Klubach należących do WCC       
(tj. zrzeszonych w Felis Polonia, WCF, TICA); nie przyjmujemy 
osób zrzeszonych w tzw. "nowych stowarzyszeniach" ani osób 
niezrzeszonych.
 
W pokazie mogą brać udział wyłącznie koty zdrowe, 
zaszczepione, pozbawione pasożytów. Należy zabrać 
książeczkę zdrowia/paszport potwierdzające szczepienia. W 
pokazie mogą brać udział wyłącznie koty w wieku powyżej 16 
tygodni, oznakowane mikroczipem. Sprzedaż kotów na pokazie 
jest zabroniona.
 

Każdy wystawca jest zobowiązany do przestrzegania godziny 
przyjazdu (przyjęcia kotów do godziny 10:00!) i 
przygotowania klatki przed oficjalnym rozpoczęciem pokazu.
Opuszczenie pokazu może nastąpić po zamknięciu go dla 
zwiedzających (po godz. 16:30) Do tego czasu koty muszą 
pozostać w udekorowanych klatkach.

 
 

 

Kontakt klubowy

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

kkf.info.pl@gmail.com
tel. +48 728 182 298 
 
www.kkf.info.pl
 

Devon Rex 
hodowla Sarantina

kot rasy Turecki Van, Gabriel Fenix Eye*PL
hodowla Fenix Eye*PL 

wystawa Kraków 2017 fot. Julita Pająk

 

 

 
 
 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego (do godz. 23:59), na adres 
mailowy klubu. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko 
hodowcy (wystawcy), przydomek hodowlany, przynależność 
klubową, rasę, ilość kotów, ilość potrzebnych klatek (pełnych-
dużych).
 
Nie zostawiajcie zgłoszenia na ostatnią chwilę - ilość miejsc jest 
ograniczona!
 

 
 
Więcej informacji, w tym regulamin pokazu znajdziecie na 
forum.miau.pl w dziale "Wystawy".

 
W razie jakichkolwiek pytań piszcie do nas na: 
kkf.info.pl@gmail.com
 

A K T U A L N O Ś C I



Adopcja kota niepełnosprawnego

Katarzyna Wysocka, Helena Wilk

 

Devon Rex 
hodowla Sarantina

Z D R O W I E  F I Z Y C Z N E

Koty z defektami fizycznymi - niesłyszące, niewidome, z upośledzeniem narządu ruchu - czy to bezrasowe czy rasowe, 
mają bardzo nikłe szanse na adopcję. Niepełnosprawność kojarzy się potencjalnym właścicielom z dużym wysiłkiem w 
opiece nad takim kotem oraz z kosztownymi  problemami medycznymi. Do tego dochodzi przeświadczenie, że taki kot 
jest nieszczęśliwy z powodu swojego stanu zdrowia. To wszystko sprawia, że osoby adoptujące boją się przyjąć pod swój 
dach niepełnosprawnego kota. 
Ale czy faktycznie tak jest? Czy trzeba obawiać się adopcji kotów niepełnosprawnych?
 
Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że zwierzę nie cierpi psychicznie z powodu swojej 
niepełnosprawności. Nie jest ono "nieszczęśliwe" z tego powodu, nie czuje się inne. Z reguły znajduje sposób na 
prowadzenie w miarę normalnej, kociej aktywności. Zwierzęta bowiem doskonale potrafią kompensować braki fizyczne i 
dopasowywać się do swojej niepełnosprawności. Bywa, że trudno po zachowaniu odróżnić kota niewidomego od 
widzącego, a kot bez łapy jest najszybszy w grupie. 
 
Jeśli chodzi o podstawowe uszkodzenia narządów ruchu to Kot trójłapek, którego mam pod opieką, a który stracił w 
wieku 7 tygodni prawą przednią łapkę w wyniku wypadku, jest zwierzakiem praktycznie nie odbiegającym zachowaniem 
od innych kocich domowników. Bez najmniejszych problemów biega, bez kłopotu wchodzi i schodzi po schodach, jest 
skoczny i szybki. Z uwagi na fakt, że potrafi wskoczyć dość wysoko, nie obcinamy mu pazurków - po to, by łatwiej mu było 
się chwycić podłoża przy schodzeniu i by zapobiegać ewentualnym upadkom. Naturalnie jest kotem niewychodzącym. 
Uważam, że koty nie powinny być puszczane samopas po pierwsze ze względów bezpieczeństwa, a po drugie ze względu 
na ochronę środowiska - polują bowiem na gatunki chronione. Dlatego nasz Jaime mieszka na stałe w domu oraz korzysta 
z osiatkowanego balkonu i woliery co w zupełności mu wystarcza.
 
Ze względu na brak jednej łapy i mogące pojawić się w 
związku z brakiem podparcia z jednej strony  zwyrodnienia 
kręgosłupa Jaime musi dbać o linię. Im mniej bowiem 
kręgosłup będzie obciążony nadmiarowymi gramami, tym 
lepiej. Przekarmianie nie wchodzi w grę, lepiej by kot był za
szczupły niż otyły. Co do dodatkowych zabiegów
pielęgnacyjnych to ograniczają się one do kilkuminutowego 
masażu mięśni pozostałej przedniej łapki. W masażu chodzi 
o to, by mięśnie które muszą pracować za dwoje zostały 
rozgrzane, rozmasowane, a następnie rozluźnione. Właściwą
technikę masażu pokazano mi na krótkich, półgodzinnych 
zajęciach w gabinecie rehabilitacji zwierząt, nie było 
konieczności robienia żadnych kursów w tej materii, nie jest 
to bowiem czynność skomplikowana. Można ją wykonywać 
przy okazji wieczornych "mizianek" z kotem, któremu 
bardzo się to zresztą podoba. 
 
Poza codzienną porcją masażu opieka nad Jaime jest 
dokładnie taka sama jak nad pozostałymi, pełnosprawnymi
kotami. Nie wymaga ona specjalnych, czasochłonnych
zabiegów,  nie wiąże się również z żadnymi dodatkowymi 
nakładami finansowymi. Daje nam natomiast dużą satysfakcję
z możliwości stworzenia kochającego domu cudownemu kotu,
którego z uwagi na niepełnosprawność wielu adoptujących 
odrzuciło już na samym początku. 

 kot-trójłapek o imieniu Jaime
fot. Szymon Wysocki

część I - niepełnosprawność ruchowa
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N A S I  P A R T N E R Z Y

OTOZ Animals Oświęcim jest partnerem pokazu kotów rasowych w Chrzanowie, organizowanym przez Krakowski Klub 
Felinologiczny z okazji Międzynarodowego Dnia Kota.
 
- Kim jesteście i czym się zajmujecie?
 
- Oddział OTOZ Animals Oświęcim powstał w roku 2007. Od tego czasu  bezustannie walczymy o poprawę życia 
wszystkich cierpiących zwierząt oraz pomagamy bezdomnym zwierzętom przetrwać trudne warunki schroniskowe. 
Podejmujemy szereg akcji adopcyjnych, akcji sterylizacji kotów wolno żyjących, a także bardzo mocno rozwinęliśmy 
Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals, interweniując w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt.
Uratowaliśmy także wiele zwierząt dzikich – saren, koziołków, ptaków. Prowadzimy także Wolontariat oraz szerzymy 
edukację w szkołach i przedszkolach, związaną z humanitarnym traktowaniem zwierząt.
 
- Jak liczbowo można podsumować Waszą działalność? 
 
 - W roku 2018 nasz oddział w Oświęcimiu przeprowadził łącznie731 interwencji oraz wydał do adopcji 546 zwierząt, z 
tego psów: 196 i kotków: 350. Wszystkie zwierzaki trafiły do dobrych, kochających domków, które osobiście 
sprawdzamy. W roku 2010 przejęliśmy opiekę nad Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Właścicielem Schroniska jest 
Urząd Miasta, który każdego roku dotuje tę placówkę. W obecnej chwili schronisko może pomieścić około 40-50 psów i 
50 kotów. Zawsze ratujemy, leczymy i walczymy o każde zwierzę do końca.
 
- Czy przeprowadziliście jakieś spektakularne akcje ratowania zwierząt? 
 
- Współpracujemy z Policją i Strażą Miejską. Poświęcamy się tej sprawie w pełni, mając nadzieję, że uda się nam zmienić los 
wielu skrzywdzonych zwierząt. Dzięki naszym działaniom udało się doprowadzić do wielu wyroków skazujących za 
znęcanie się nad zwierzętami, w tym słynna sprawa wyrzuconego przez okno z II piętra psa rasy York, gdzie oskarżony 
usłyszał jeden z najwyższych wyroków w Polsce – zakaz posiadania zwierząt na maksymalny okres 10 lat, przepadek 
zwierzęcia, kara grzywny oraz rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Kolejne sprawy są w toku, a nasi inspektorzy nie 
ustają w walce o sprawiedliwość i poprawę losu krzywdzonych zwierząt.
 
-Naszych czytelników na pewno zainteresuje jak przebiega proces adopcyjny zwierząt. Proszę im to przybliżyć. 
 
- Los każdego zwierzęcia, którego uratowaliśmy, leży nam bardzo na sercu. Poświęcamy wiele czasu, energii, uczuć i 
pieniędzy na ich leczenie, wyżywienie oraz pielęgnację. Dlatego czujemy się odpowiedzialni za ich dalsze życie.
Podejmując decyzję o adopcji musimy upewnić się, że osoby, których przecież w ogóle nie znamy, zapewnią tym już raz 
pokrzywdzonym przez los istotom , bezpieczne schronienie i szczęśliwe życie.
Warunki adopcji: miłość, miłość i jeszcze raz miłość do zwierząt, do tego odpowiedzialność. Nie wydajemy naszych 
zwierząt na łańcuch, do kojca, na prezent albo jako zabawkę dla dziecka. Przyszły właściciel musi zapewnić opiekę 
weterynaryjną. Poza tym zawozimy nasze pieski bezpośrednio do nowych domków, rozmawiamy z przyszłymi 
właścicielami o tym, jak zapewnić najlepszą opiekę, służymy radą, pomocą. Czasami odwiedzamy naszych podopiecznych. 
Zastrzegamy sobie możliwość wizyty poadopcyjnej. Wszystkie nasze zwierzęta są wydawane do adopcji bezpłatnie. Są 
zachipowane, odrobaczone, odpchlone, zaszczepione. Dorosłe osobniki są wykastrowane/ wysterylizowane. W 
przypadku szczeniąt i kociąt przyszły właściciel podpisując umowę adopcyjną, zobowiązuje się dokonać takiego zabiegu. 
Zależy nam bardzo, by nie pomnażać bezdomności. Z osobami, które adoptowały od nas zwierzęta jesteśmy bardzo często 
w stałym kontakcie i cieszymy się, gdy otrzymujemy zdjęcia piesków, które pamiętamy jak tęskno wypatrywały człowieka 
zza krat boksów, a dziś możemy je oglądać wesoło brykające, wygrzewające się na fotelu, kanapie…
 
- Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia 17 lutego na pokazie kotów w Chrzanowie gdzie wspólnymi siłami OTOZ 
Animals Oświęcim i  KKF przeprowadzimy akcję charytatywną "Rasowce-Dachowcom".

 

Jak pomaga się bezdomnym zwierzętom w 
Oświęcimiu?
Rozmowa z inspektorką OTOZ Animals oddział Oświęcim, panią Weroniką Olszówką
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K O T Y  R A S O W E

Katarzyna Wysocka

Kupno kota rasowego - poradnik cz. I

PLANUJESZ ZAKUPIĆ KOTA RASOWEGO?  CHCESZ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE KUPIONY KOT BĘDZIE 

RZECZYWIŚCIE KOTEM RASOWYM, O KONKRETNYM WYGLĄDZIE I OKREŚLONYM USPOSOBIENIU? TO 

KONIECZNIE UWAŻNIE PRZECZYTAJ TEN PORADNIK. DALSZE CZĘŚCI W KOLEJNYCH NUMERACH 

"KRAKOWSKIEJ KOTERII".

 

Zakup kota wiąże się nie tylko z pewnym wydatkiem - w zależności od rasy ceny zaczynają się od 1500 zł za kocię 

"na kolanka" - ale przede wszystkim z odpowiedzialnością. Kupując kota nabywamy przyjaciela na następne 

kilkanaście lat. Ważne więc jest by wiedzieć jakiego przyjaciela wybieramy i gdzie powinniśmy go szukać, by kot nie 

był dla nas rozczarowaniem.

 

 W pierwszej części naszego poradnika dla nabywców kotów rasowych postaramy się wyjaśnić czym jest kot rasowy 

i jak szukać hodowcy kotów rasowych. W kolejnych częściach opowiemy o tym, w jaki sposób wybrać rasę, czy 

kierować się wyglądem czy tez stosować inne kryteria wyboru rasy, jak rozpoznać dobrą hodowlę oraz jak powinien 

przebiegać proces nabycia kota.

 

Na początek prawda dla wielu oczywista, ale warto ją przy każdej okazji powtarzać: rasowy=rodowodowy.  By mieć 

pewność, że kot jest na pewno kotem rasowym, pochodzącym od udokumentowanych przodków, trzeba kupić kota 

z hodowli zarejestrowanej w jednej z 9 organizacji skupionych wokół World Cat Congress (WCC). 

W Polsce obecne są 4 spośród tych organizacji:

 

- FIFe - w Polsce jej przedstawicielem jest Felis Polonia (FPL) zrzeszająca Kluby i Stowarzyszenia Felinologiczne, w 

tym również nasz Krakowski Klub Felinologiczny. Rodowody kotów wydawane przez FPL są opatrzone logo FIFe 

i honorowane przez wszystkie organizacje felinologiczne na całym świecie.

- WCF - w Polsce należy do niej Polski Związek Felinologiczny oraz Stowarzyszenie Koty Rasowe

-TICA - w Polsce należy do niej Klub Kota XTreme

-CFA

 

Na mocy ustawy z 2012 roku w Polsce mogą działać również inne stowarzyszenia, niemniej jednak rodowody ich 

kotów nie są honorowane w żadnej organizacji ogólnoświatowej, skupionej wokół WCC.  Ponadto stowarzyszenia 

te często handlują rodowodami i reklamują się w ten sposób: "Będąc naszym członkiem możesz rejestrować 

szczenięta oraz kocięta i wyrobić im rodowód nawet w przypadku gdy rodzice nie posiadają rodowodów i 

sprzedawać je legalnie za wyższą cenę". Czy warto płacić kilkaset złotych za kota mieszańca udającego rasowego, 

podczas gdy w schroniskach czekają na adopcję setki dachowców? Na pewno nie! Jeśli chcemy nabyć kota o 

wyglądzie i charakterze konkretnej rasy, poszukajmy kociąt z pewnego źródła. 

 

Ale jak znaleźć "pewne źródło"? Najlepszą okazją jest wizyta na pokazie kotów lub wystawie kotów organizowanej 

przez klub lub stowarzyszenie zarejestrowane w jednej z wymienionych wyżej organizacji. Najbliższy pokaz 

organizowany przez Krakowski Klub Felinologiczny odbędzie się 17 lutego w Chrzanowie. Zapraszamy również na 

międzynarodową wystawę kotów, 8 i 9 czerwca br. w Krakowie. Na niej będzie okazja do popatrzenia na kocie 

piękności oraz do porozmawiania z hodowcami z całej Polski, a także z zagranicy. Oczywiście kota na pokazie lub 

wystawie nie kupimy - jest to zabronione przez prawo, a nawet gdyby było dozwolone żaden etyczny hodowca by w 

ten sposób kocięcia nie sprzedał. Za to możemy wybrać rasę i hodowlę, która najbardziej nam przypadnie do serca.
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K O T Y  R A S O W E

 

Można też szukać hodowli za pośrednictwem stron www klubów. Na przykład Krakowski Klub Felinologiczny ma na 

swojej stronie zakładkę "Hodowle", gdzie zrzeszone u nas hodowle są pogrupowane z podziałem na rasy. 

Znajdziecie tam dane kontaktowe do hodowli. Sprawdźcie naszą stronę www.kkf.info.pl

Można również zadzwonić do Klubu bądź skontaktować się drogą mailową. Zawsze cieszymy się mogąc skierować 

nabywcę do dobrej, cenionej hodowli.

 

Kupując kota rasowego zawsze zetkniemy się z jego rodowodem. Ale jak poznać, czy rodowód jest oryginalny? Jak 

poznać, że rodowód został wystawiony przez jedną z organizacji należących do WCC? Jak się zachowac, gdy ktoś 

oferuje nam kota bez rodowodu?

 

Powtórzymy raz jeszcze: najważniejszym dokumentem kota jest rodowód. Jest to jedyny dokument potwierdzający 

pochodzenie kota oraz jego rasę. Rodowody otrzymują wszystkie kocięta z miotu, a hodowca ma obowiązek zgłosić 

cały miot. Koszt wyrobienia rodowodu to 30 zł. Tłumaczenia, że "kot nie ma rodowodu bo był ostatni w miocie" albo 

"nie wyrabiam rodowodów bo to za dużo kosztuje, a nie każdy kupujący potrzebuje rodowód" są typowymi 

tłumaczeniami tzw. rozmnażaczy - oszustów, mnożących "dachowce" i chcących sprzedać je jako rasowe. Rodowód 

omówimy na przykładzie rodowodów wydawanych przez Felis Polonia - czyli m. in. hodowcom z naszego 

Krakowskiego Klubu Felinologicznego.

 
Rodowód poza pięciopokoleniową tabelą przodków (wszystkie pola wypełnione!) zawiera pełne dane hodowcy, dane 
kota, numer rodowodu, numer S/N oraz numer mikroczipa. Wydrukowany rodowód musi mieć pieczęć czerwoną "Księgi 
Rodowodowe FPL", pieczęć wypukłą "FPL z kotem" oraz podpis Vice Prezesa ds. Hodowlanych. Rodowód jest opatrzony 
logotypem międzynarodowej organizacji - wzór logotypu znajdziecie na poniższej ulotce, przygotowanej przez klub Felis 
Posnania.

 

 



WYSTAWY FIFe W POLSCE

9.-10. lutego, Gdańsk, CC Amber

23.-24. lutego, Warszawa, EKKR

30.-31. marca, Poznań, Felis Posnania

 

WYSTAWY FIFe  W CZECHACH I NA SŁOWACJI

2.-3. lutego, Bratysława (SK)

9.-10. lutego, Beroun (CZ)

16.-17. marca, Bratysława (SK)

23.-24. marca, Bojkovice (CZ)

 

POKAZY KOTÓW 
17. lutego pokaz w Chrzanowie, KKF
 
INNE WYDARZENIA
9. marca - walne zebranie członków FPL w Warszawie
 

 

Kalendarium hodowcy
luty-marzec

 
 

S T R E F A  H O D O W C Y

1 Supreme Chamion 
2 Supreme Premior
3 Grand International Champion 
4 Grand International Premior
5 International Champion
6 International Premior
7 Champion
8 Premior
9 Otwarta 
10 Kastraty
11 Młodzież (7-10 miesięcy)
12 Kocięta (4-7 miesięcy)
13a Nowicjat
13b Kontrolna
13c Ustalenie koloru
14 Koty domowe
 

Klasy wystawowe

 
 

 
kot rasy Turecki Van, hodowla Vixengatta*PL
Latte Loveheart Vixengatta*PL
 

 
kot rasy Korat, hodowla Sezerp*PL

NW SC FI*TINY Tina Turner DSM DVM
 



S T R E F A  H O D O W C Y

By otrzymać tytuł wystawowy należy zebrać odpowiednią ilość certyfikatów w określonej klasie.  I tak, zgodnie z 
Regulaminem Wystawowym FIFe:
 
 - dla tytułu Champion / Premior są to 3 certyfikaty CAC/CAP uzyskane od 3 różnych sędziów, podczas 3 wystaw 
międzynarodowych w jednym kraju
- dla tytułu International Champion / International Premior są to 3 certyfikaty CACIB/CAPIB uzyskane od 3 różnych 
sędziów, podczas 3 wystaw międzynarodowych w 2 różnych krajach -  2 mogą być polskie, jedna musi być zagraniczna. 
- dla tytułu Grand International Champion / Grand International Premior jest to 6 certyfikatów CAGCIB/CAGPIB 
uzyskanych od 3 różnych sędziów, podczas 6 wystaw międzynarodowych w 3 różnych krajach. Zamiennie może to być 
8 certyfikatów CAGPIB/CAGCIB uzyskanych od 4 różnych sędziów, podczas 8 wystaw międzynarodowych w 2 różnych 
krajach.
 - dla tytułu Supreme Champion / Supreme Premior jest to 9 certyfikatów CACS/CAPS uzyskanych od 3 różnych 
sędziów, podczas 9 wystaw międzynarodowych w 3 różnych krajach. Zamiennie może to być 11 certyfikatów 
CACS/CAPS uzyskanych od 6 różnych sędziów, podczas 11 wystaw międzynarodowych w dwóch różnych krajach.
 
 
Przypominamy, że kota można zgłosić na wystawę wyłącznie w klasie odpowiedniej do zarejestrowanego tytułu w 
księgach rodowodowych (lub wieku: weterani). Nie można "przeskoczyć" do klasy wyższej, jeśli kotu brakuje certyfikatu 
z wystawy zagranicznej!
 
 
 
Po zebraniu ilości certyfikatów niezbędnej do uzyskania tytułu wystawowego, należy wykonać następujące kroki:
 
1. Ze strony kkf.info.pl zakładka "Dokumenty" pobrać plik "druk_tytul.doc" (wniosek o nadanie tytułu)
2. Wypełnić wniosek czytelnie (najlepiej bezpośrednio w pliku, na komputerze), wydrukować, nie zapomnieć podpisać
3. Zeskanować podpisany wniosek
4. Zeskanować dyplomy (wraz z kartami oceny) 
5.  Sprawdzić raz jeszcze czy we wniosku wszystkie rubryki zostały wypełnione prawidłowo, a następnie zeskanowane 
dokumenty  wraz z wnioskiem przesłać je drogą mailową na adres Klubu. 
5. Wnieść na konto klubu opłatę w wysokości 20 zł, w opisie przelewu podając imię i nazwisko, imię kota, za jaki tytuł 
wnosimy opłatę
6. Cierpliwie czekać na dyplom. Czas oczekiwania jest niezależny od KKF; jak tylko otrzymujemy dyplomy z centrali, 
pierwszą poczta wysyłamy je do wnioskodawców. 
 
 
Jeszcze raz przypominamy: dokumenty muszą być zeskanowane (zdjęcia w formie "martwej natury ze śniadaniem" 
itp. są nieważne!)  i czytelne. Dokumenty nieczytelne, ucięte, niepodpisane, błędnie wypełnione nie zostaną przyjęte w 
Centrali. Dbajcie o porządne i bezbłędne wypełnienie dokumentów, oszczędzi Wam to czasu, kłopotów i nerwów.
 

Zatwierdzanie tytułów wystawowych, uzyskanie 
dyplomów - jak to wygląda w praktyce?

 
 



S T R E F A  H O D O W C Y

By otrzymać tytuł wystawowy, od IC/IP wzwyż, należy zebrać odpowiednią ilość certyfikatów w określonej klasie, również 
na wystawach zagranicznych. 

 
 

Wszystkim noszącym się z zamiarem wyjazdu na wystawę zagraniczną przypominamy, że zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem wystawowym (pkt 1.13) podczas zgłaszania kotów na wystawy zagraniczne:
 
- zgłoszenie na wystawę musi być wypełnione i wysłane zgodnie z instrukcjami klubu organizującego wystawę
- kopia zgłoszenia musi być wysłana przez właściciela kota do Członka FIFe, bądź zrzeszonego w nim klubu, w którym jest 
członkiem indywidualnym, zgodnie z instrukcjami Członka/klubu FIFe.

 

 

W związku z powyższym przypominamy:

 

1. zgłoszenie na konkretną wystawę zagraniczną wysyłacie Państwo samodzielnie, do klubu organizującego wystawę;

 

2. do naszego klubu, na adres mailowy wysyłacie Państwo (tuż po zgłoszeniu się na wystawę zagraniczną!) następujących 

informacji:
 
- informacji o udziale w wystawie zagranicznej,
- wskazanie wystawy, której zgłoszenie dotyczy
- imię i nazwisko hodowcy,

- imię i przydomek kota biorącego udział w wystawie zagranicznej.

Wystawy zagraniczne

 
 

 
kot rasy Korat, hodowla Sezerp*PL
NW13, 14 SP Dongalas Glitne DSM

 



TU NAS ZNAJDZIECIE:

media społecznościowe

 
 

Kontakt klubowy

 

 

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z dokumentacją 
hodowlaną:
Katarzyna Krukierek-Małec, kontakt mailowy na adres Klubu
 
 
 
Osoba kontaktowa w sprawach związanych z Biuletynem, 
mediami społecznościowymi, wydarzeniami:
Katarzyna Wysocka, kontakt mailowy na adres Klubu. 
 
 
 

 

Zdjęcia kotów pochodzących z hodowli członków KKF umieszczamy w Biuletynie bezpłatnie. Umieszczamy wyłącznie zdjęcia 
dobrej jakości, do których macie Państwo prawa autorskie. Przysyłajcie je na klubowy adres mailowy. Zastrzegamy sobie prawo 
wyboru zdjęć do umieszczenia w Biuletynie.
 
Chętnych do napisania o swojej rasie gorąco zapraszamy – stałą rubrykę w Biuletynie stanowić będzie „Portret rasy”. To 
doskonała okazja do zaprezentowania szerszej publiczności zarówno rasy jak i swojej hodowli.

kkf.info.pl@gmail.com
tel. +48 728 182 298 
 
 
adres korespondencyjny:
Bugaj 128
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 

S T R E F A  K L U B U

@krakowskiklubfelinologiczny

@kkf

@kkf

Biuletyn

 
 
Reklama w Biuletynie:
dla członków KKF               1/2 strony 15 zł, cała strona 30 zł
dla pozostałych  (i firm)   1/2 strony 30 zł cała strona 50 zł



W następnym numerze
S T R E F A  K L U B U

 
 

 

PORTRET RASY: Korat - rzadki klejnot z Tajlandii

 

AKTUALNOŚCI:  informacje o przygotowaniach do czerwcowej międzynarodowej wystawy kotów w 

Krakowie

 

ŻYWOT KOTA BEZDOMNEGO:  jak mądrze pomagać kotom bezdomnym

 

ZDROWIE FIZYCZNE: profilaktyka zdrowia kota, adopcja kota niepełnosprawnego cz.II - kot niesłyszący

 

ZDROWIE PSYCHICZNE: dlaczego kot zachowuje się... jak kot?!

 

STREFA HODOWCY:  obieg dokumentów hodowlanych - jak to wygląda w praktyce

 

Kolejny numer dostępny będzie 28 lutego

 
koty rasy Korat: 

NW SC FI*TINY Tina Turner DSM DVM wraz z miotem K: 
Kokoro Sezerp*PL, Kumiko Sezerp*PL i Kenzo Sezerp*PL

 
 


