
 

 

 
 

DOKUMENT MIOTU 
 

1. KOTKA SKIEROWANA DO KRYCIA  

Imię, przydomek Kotka Przydomek*PL <- imię matki kociąt z przydomkiem (dane z rodowodu) 

Mikroczip nr 123456789012345 <- obowiązkowo należy podać (15 cyfr) 
Nr rodowodu 
FPL  (PL)FPL LO 12345 

Kod EMS MCO d <- obowiązkowo należy podać (pełen kod EMS) 
pieczęć Klubu właściciela kotki 
Jeżeli kot miał rodowód nostryfikowany, to należy posługiwać się 
numerem rodowodu po nostryfikacji, czyli: (PL)FPL LO… lub (PL)FPL 
RX… właściciel: 

Jan Kowalski <- obowiązkowo należy podać 

adres: Ul.Pogodna 12/12, 48-100 Głubczyce <- pełen adres, łącznie z kodem pocztowym 

 
Podpis wł. Kotki <tutaj podpisuje się właściciel kotki> 

 
2. KOCUR KRYJĄCY 

Imię, przydomek Kocur Przydomek*PL <- imię ojca kociąt z przydomkiem (dane z rodowodu) 

Mikroczip nr 123456789012345 <- obowiązkowo należy podać (15 cyfr) 
Nr rodowodu 
FPL (PL)FPL LO 012345 

Kod EMS MCO n <- obowiązkowo należy podać (pełen kod EMS) 
pieczęć Klubu właściciela kocura 
Jeżeli kot miał rodowód nostryfikowany, to należy posługiwać się 
numerem rodowodu po nostryfikacji, czyli: (PL)FPL LO… lub (PL)FPL 
RX… 

właściciel: Jan Kowalski <- obowiązkowo należy podać 

adres: Ul.Pogodna 12/12, 48-100 Głubczyce <- pełen adres, łącznie z kodem pocztowym 

 
Podpis wł. Kocura <tutaj podpisuje się właściciel kocura> 

 

3. DANE MIOTU 

Przydomek: Ricusiowo*PL <- tutaj należy wpisać swój przydomek hodowlany Data urodzenia (rrrr-mm-dd): 12.12.2011 

Kod EMS płeć Imiona kociąt wraz z przydomkiem (maksymalnie 28 znaków ze spacjami i *PL) Mikroczip nr 

MCO n 22 
(Pełen kod EMS) 

1,0 A L E K S  R I C U S I O W O * P L           Od 1 lipca 2018r obowiązkowo 

MCO n 23 0,1 A N E S T A   R I C U S I O W O * P L          Nr chipa – 15 cyfr 

                               

1,0 = kocur 
0,1 = kotka 

    
Wszystkie kociaki muszą mieć imiona na tą samą literę. 

Długość imienia kociaka wraz z przydomkiem (wraz z *PL) 
to 28 znaków, łącznie ze spacjami (czyli tyle ile jest kratek). 

 
Są dwie możliwośći nadawania imion: 

IMIĘ_KOTA PRZYDOMEK*PL 
Lub 

PL*PRZYDOMEK IMIĘ_KOTA 
Dla miotu należy wybrać jedną z dwóch wersji. 

       

            

            

            

                               

                               

                               

                               

                               

To miejsce zostawiamy puste – klub potwierdza kartę po jej otrzymaniu. 

Tutaj należy wpisać i datę i własnoręcznie się podpisać. 

Uwaga! Nie wystarczy wpisanie na klawiaturze własnego imienia i nazwiska, musi być 

własnoręczny podpis. 

 

Kartę miotu można wysłać do klubu pocztą lub zeskanować i podesłać skan na adres 

mailowy klubu. 

Pieczęć Klubu zgłaszającego miot, podpis       Data i podpis hodowcy 

UWAGA - wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo. Za czytelność dokumentu odpowiada hodowca. 


