TRULS – Polski Klub Kota Norweskiego Leśnego
KODEKS ETYCZNY
Niniejszy Kodeks Etyczny stanowi załącznik do Regulaminu Polskiego Klubu Kota
Norweskiego Leśnego - TRULS.
Zasady postępowania członka Klubu:
1. Głównym celem prowadzonej hodowli kotów norweskich leśnych jest dbanie o dobro
hodowanej rasy.
2. Prowadzi hodowlę w zgodzie ze standardami hodowlanymi wynikającym z
przynależności do organizacji zrzeszonej w FPL, z zastrzeżeniem przepisów
poniższego Kodeksu Etycznego.
3. Wykazuje się daleko idącą empatią, pokorą i szacunkiem okazywanym zarówno
kotom, jak i innym hodowcom oraz opiekunom zwierząt.
4. Dąży do podnoszenia własnych kwalifikacji, pogłębiania i poszerzania wiedzy
hodowlanej, oraz dzielenia się nią z hodowcami o mniejszym stażu hodowlanym.
5. Dba o odpowiednią przestrzeń dla swoich zwierząt w domu, nie trzyma ich w klatkach
lub pomieszczeniach bez bezpośredniego kontaktu z człowiekiem.
6. Jest odpowiedzialny za swoje koty, w szczególności kocięta, służąc pomocą i radą
opiekunom wyhodowanych przez niego kotów.
7. W miarę możliwości uczestniczy w wystawach, szkoleniach, seminariach
hodowlanych, w tym organizowanych przez Klub, mających na celu popularyzację rasy
NFO i zasad odpowiedzialnego prowadzenia hodowli.
8. Spisuje i respektuje umowy zawierane między hodowcami.
9. Nie należy i nie współpracuje z żadnymi innymi klubami lub stowarzyszeniami
felinologicznymi zrzeszonymi poza World Cat Congress.
10. Nie sprzedaje kociaków oraz nie udostępnia do krycia kocurów właścicielom kotek,
których klub nie jest zrzeszony w World Cat Congress.
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. Kastracji kociąt własnych, nie przeznaczonych do hodowli oraz zabezpieczenia
obowiązku kastracji kociąt nie hodowlanych urodzonych po kryciu zewnętrznym
kocurem będącym własnością członka Klubu.
2. Regularnego szczepienia kotów i kociąt, zgodnie z wytycznymi producentów
szczepionek i zaleceniami WSAVA.
3. Badania swoich kotów na:
a) Badania obowiązkowe
i.
GSD IV (w przypadku braku badań rodziców)
ii.
PKdef (w przypadku braku badań rodziców)
iii.
HCM (zgodnie z wytycznymi lekarza weterynarii, nie rzadziej niż co 36
miesięcy począwszy od maksymalnie 24 miesiąca życia)
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PCR biegunkowy (badanie zbiorcze kału) - nie rzadziej niż raz na 24
miesiące
v.
FIV/FeLV - przed każdym kryciem zewnętrznym (dla kotów nie
szczepionych na białaczkę)
vi.
Badanie słuchu BAER - dla wszystkich białych kotów i kociąt
b) Badania zalecane
i.
Wymaz reprodukcyjny - przed każdym kryciem
ii.
Profil reprodukcyjny kotów (PCR) - przed każdym kryciem
iii.
Profil oddechowy (FCK, FHV)
Rozmnażania kotów zdrowych, wolnych od wad genetycznych.
Nie sprzedawania do hodowli kotów z problemami zdrowotnymi bądź defektami
fizycznymi.
W trosce o zdrowie kotek hodowlanych nie eksploatowania nadmiernego zwierząt. O
ile nie wynika to ze wskazań lekarskich, krycie kotki nie częściej niż 1 raz na 12
miesięcy +/- 1 miesiąc.
Dbania o odpowiedni sposób żywienia kotów zbilansowaną karmą, jednocześnie nie
dyskryminując żadnego sposobu żywienia, o ile zapewnia on zbilansowaną dietę.
iv.

4.
5.
6.

7.

Traktując jako jeden z priorytetów kontakty z właścicielami kotów wyhodowanych w klubowych
hodowlach, członkowie Klubu zobowiązują się w stosunku do opiekunów do:
1. Przekazywania wiedzy dotyczącej zasad opieki, żywienia, higieny kotów.
2. Przekazywania kociąt w zgodzie z Ustawą o ochronie zwierząt.
3. Pozostawania w kontakcie z opiekunami wyhodowanych przez siebie zwierząt w
zależności od potrzeb nowych właścicieli
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