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Dofinansowanie badań genetycznych oraz USG (echo) serca dla kotów członków Cat Club Feniks 

z dnia 10.07.2020 

 

Zarząd Cat Club Feniks postanowił wprowadzić dofinansowanie badań genetycznych kotów zarejestrowanych w 

CCF oraz badania USG (echo) serca kotów  członków CCF. 

Rekomendujemy wykonywanie badań genetycznych w następujących laboratoriach, z którymi współpracuje 

CCF: 

1. Centrum badań DNA w Poznaniu 

http://wet.cbdna.pl/ 

- 15% zniżki dla członków CCF 

2. Langford, w Wielkiej Brytanii 

http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laboratories/general-info-

breeders/list-feline-genetic-tests 

- 20% zniżki dla członków CCF 

 

 

Regulamin dofinansowania badań genetycznych 

 
1. Właściciel kota musi być zarejestrowany w Cat Club Feniks co najmniej od 6 miesięcy i mieć opłaconą 

składkę członkowską co najmniej na 8 miesięcy do przodu od daty badania oraz być czynnym członkiem 

CCF, tzn, wykonywać wszystkie dokumenty hodowlane dla wszystkich swoich kotów w CCF. 

2. Kot musi być zarejestrowany w CCF i nie może stanowić współwłasności z członkiem innego 

stowarzyszenia. 

3. Kot w dniu badania musi mieć ukończone 6 miesięcy i nie może być starszy niż 8 lat. 

4. Dofinansowanie dotyczy badań kotów hodowlanych (nie będących kastratami). 

5. Dofinansowywane będą następujące badania: 

- HCM (koty: MCO, RAG, BSH, BLH) 

- GM2, HD, HK (koty: BUR) 

- PRA (koty: ABY, SOM, OCI) 

- SMA (koty: MCO) 

- GSD IV (koty: NFO) 

- PKD (koty: PER, EXO, MCO, DRX) 

- PKdef (koty: ABY, BEN, MAU, MCO, NFO, SIB, SIN, SOM). 

- CMS (SPH, DRX) 

6. Wysokość dopłat do badań genetycznych wynosi 50zł. Maksymalna kwota dofinansowania badań dla 

jednego kota to 150zł. 

7. Dofinansowywane będą badania wykonane od dnia 1.08.2016r. 

8. Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie zobowiązana jest: 

- wypełnić wniosek o dofinansowanie 

- dołączyć kopię opłaty za badanie 

- dołączyć potwierdzenie opłaty za składkę członkowską za przyszly rok (w przypadku 

wniosków złożonych od czerwca do grudnia br.) 

- dołączyć kopię certyfikatu badania (z imieniem i przydomkiem kota, danymi właściciela    

   oraz numerem chipa kota) lub wynik badania z w/w danymi kota. 

- na wniosku o dofinansowanie musi być wpisany numer rachunku bankowego, na który     

  ma zostać przekazane dofinansowanie 

9. Komplet dokumentów musi być dostarczony do CCF w formie pisemnej (pocztą) nie później niż 6 

miesięcy od daty badania. 

10. Wypłata dofinansowania odbędzie się w ciągu 30 dni od dostarczenia  kompletu dokumentów i 

zaakceptowaniu wniosku przez Zarząd CCF. 

11. Po udzieleniu dofinansowania do badania w przypadku rezygnacji z członkostwa wpłacona składka 

członkowska nie podlega zwrotowi. 

http://wet.cbdna.pl/
http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laboratories/general-info-breeders/list-feline-genetic-tests
http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laboratories/general-info-breeders/list-feline-genetic-tests
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Dofinansowanie do badania USG (echo) serca dla kotów członków Cat Club Feniks 

 

Zarząd Cat Club Feniks postanowił dofinansowywać badanie USG serca jako rekomendowane w diagnostyce 

kardiomiopatii przerostowej u kotów członków CCF. 

Badanie powinno być wykonane przez lekarza weterynarii mającego uprawnienia do przeprowadzania takich 

badań. 

 

Regulamin dofinansowania do badania USG (echo) serca 
 

1. Właściciel kota musi być zarejestrowany w Cat Club Feniks co najmniej od 6 miesięcy i mieć opłaconą 

składkę członkowską co najmniej na 8 miesięcy do przodu od daty wniosku o dofinansowanie. 

2. Kot musi być zarejestrowany w CCF i nie może stanowić współwłasności z członkiem innego 

stowarzyszenia. 

3. Dofinansowywane będą badania dla kotów hodowlanych (nie będących kastratami), które w dniu badania 

mają skończone 12 miesięcy i są nie starsze niż 8 lat, raz na dwa lata dla danego kota. 

4. Zwrot dotyczy kotów ras: PER, BEN, SBI, DRX, MCO, NFO, SIB, NEM, BSH, BLH, SPH, RAG. 

5. Wysokość dopłaty wynosi 50 zł. 

6. Dofinansowywane będą badania wykonane od dnia 1.08.2016r. 

7. Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie zobowiązana jest: 

- wypełnić wniosek o dofinansowanie 

- dołączyć kopię opłaty za badanie 

- dołączyć kopię certyfikatu badania lub kopię wyników badań (z imieniem i przydomkiem kota, danymi 

właściciela oraz numerem chipa kota) 

- dołączyć numer konta, na które ma być przekazane dofinansowanie 

8. Komplet dokumentów musi być dostarczony do CCF w formie pisemnej (pocztą) nie później niż 6 

miesięcy od daty badania. 

9. Wypłata dofinansowania odbędzie się w ciągu 30 dni od dostarczenia kompletu dokumentów i 

zaakceptowania wniosku przez Zarząd CCF. 

10. Po udzieleniu dofinansowania do badania w przypadku rezygnacji z członkostwa wpłacona składka 

członkowska nie podlega zwrotowi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


