Regulamin organizacyjny Rodent Club PL
§1
Zarząd Rodent Club PL, w skrócie RCPL, wprowadza w życie niniejszy regulamin celem stosowania go
przez wszystkich członków Stowarzyszenia.
§2
Wszyscy członkowie RCPL zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
przepisów hodowlanych i wystawowych RCPL, regulaminów i wytycznych hodowlanych danej sekcji
RCPL oraz obowiązującej na terenie RP ustawy o ochronie zwierząt.
§3
Dbałość o zdrowie i właściwą opiekę nad każdym gryzoniem jest podstawowym obowiązkiem
każdego opiekuna i hodowcy gryzoni RCPL.
§4
4.1. Gryzonie muszą mieć zapewnioną stałą opiekę weterynaryjną. Chorym gryzoniom należy
zapewnić ją niezwłocznie.
4.2. Należy bezwzględnie podejmować wszelkie kroki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu
się chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, poprzez działania takie jak kwarantanna
pojawiających się w domu nowych zwierząt, czy częste kontrole weterynaryjne.
4.3. Pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych niekiedy nie da się uniknąć, szczególnie w przypadku
dużych stad, dlatego wszystkie gryzonie powinny być regularnie badane pod kątem obecności
pasożytów i odpowiednio leczone. Zarząd RCPL wymaga przeprowadzanie codziennych kontroli
sierści w przypadku pasożytów zewnętrznych oraz co pół roku badań kału w przypadku pasożytów
wewnętrznych.
§5
Pomieszczenia, w których trzymane są gryzonie, ich klatki lub inne pojemniki oraz wszelkie inne
akcesoria, należy zawsze utrzymywać w czystości.
§6
Gryzonie muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których przebywają
(okna, drzwi, klimatyzacja), w celu zminimalizowania przykrych zapachów, wilgoci i przeciągów.
§7
Gryzonie muszą mieć stały dostęp do naczyń lub poideł ze świeżą wodą oraz właściwego pożywienia
w odpowiednich ilościach. Ich klatki lub pojemniki, w których są trzymane, powinny być dobrze
zagospodarowane i urządzone, umożliwiając gryzoniom eksplorację, zabawę, a także odpoczynek.
§8
Gryzonie muszą mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą swobodne poruszanie się i
zabawę, aby czerpać radość z życia w warunkach domowych.

§9
Każdy gryzoń musi mieć zapewnioną codzienną uwagę, włączając w to również regularną kontrolę
zdrowia.
§ 10
10.1. Zakazuje się sprzedawania lub oddawania w jakiejkolwiek formie gryzoni z rodowodami RCPL
do sklepów zoologicznych, hodowli karmowych, hodowli nie związanych z żadnym ze związków czy
stowarzyszeń, hodowli nie uznawanych przez RCPL lub podobnych instytucji, jak również do
jakichkolwiek organizacji w celach eksperymentalnych bądź do testów.
10.2. Członkom i hodowcom RCPL nie wolno handlować gryzoniami lub usługami takimi jak krycie, na
aukcjach lub podejmować podobnych działań zarówno elektronicznie, jak i bezpośrednio.
§ 11
RCPL będzie minimum raz do roku przeprowadzać kontrolę u wszystkich hodowców
zarejestrowanych w Stowarzyszeniu celem sprawdzenia warunków rozmnażanych gryzoni.
11.1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek drobnych uchybień, hodowca otrzymuje czas od 1 do 3
miesięcy na ich usunięcie, a następnie kontrola jest powtarzana.
11.2. W przypadku stwierdzenia większych uchybień hodowla zostaje zawieszona w trybie
natychmiastowym, a sprawa niezwłocznie skierowana do Sądu Koleżeńskiego. Informacja o
zawieszeniu zostaje poddana do informacji publicznej.
§ 12
Kandydat na członka RCPL wysyła własnoręcznie podpisaną zeskanowaną deklarację członkowską na
e-mail Stowarzyszenia: info@rodentclub.pl.
12.1. Po otrzymaniu deklaracji członkowskiej przez RCPL jeden z członków Zarządu lub osoba
upoważniona, po wcześniejszym skontaktowaniu się z kandydatem na członka, przeprowadzi krótką
rozmowę zapoznawczą.
12.2. Przyjęcia nowych członków do RCPL dokonuje Zarząd uchwałą podejmowaną w ciągu 21 dni od
daty złożenia deklaracji.
12.3. Ostatecznym potwierdzeniem członkostwa w RCPL jest uiszczenie składki członkowskiej za
bieżący rok w ciągu 2 tygodni od wysłania przez Zarząd informacji o przyjęciu w poczet członków.
12.4. Członek RCPL może przynależeć do zagranicznych lub krajowych organizacji o tym samym
charakterze działania co RCPL. Musi on o tym fakcie powiadomić Zarząd w terminie nie dłuższym niż
5 dni roboczych oraz dostarczyć regulaminy i zasady obowiązujące w zagranicznym lub krajowym
Stowarzyszeniu.
12.5. W szczególnych, indywidualnych przypadkach Zarząd RCPL może wydać zgodę na to, aby
członek miał również zarejestrowany przydomek i działalność hodowlaną w zagranicznym lub
krajowym Stowarzyszeniu. W takim przypadku, przy wyprowadzaniu miotów i prowadzeniu hodowli
obowiązuje bardziej restrykcyjny z regulaminów hodowlanych. W związku z tym hodowca jest
zobowiązany do prowadzanie podwójnej dokumentacji hodowlanej – na potrzeby każdego ze
związków. Wszystkie zwierzęta muszą otrzymać rodowód RCPL, natomiast właściciele będący
obcokrajowcami, na życzenie, mogą otrzymać podwójną wersję rodowodu - jedną zgodną z
wytycznym RCPL, a drugą z wytycznym zagranicznego Stowarzyszenia.

12.6. Prowadzenie hodowli przez członka młodzieżowego jest możliwe wyłącznie:
1. za pisemną zgodą opiekuna prawnego,
2. pod nadzorem innego hodowcy RCPL.
§ 13
Sekcje są powoływane uchwałą Zarządu na wniosek minimum 3 członków Stowarzyszenia.
13.1. Członkowie sekcji wybierają spośród siebie Przewodniczącego sekcji.
13.2. Przewodniczący kieruje działaniami sekcji i odpowiada przed członkami Zarządu RCPL.
13.3. Przewodniczący jest odpowiedzialny za:
1. przygotowanie dokumentu z podaniem minimalnych wymagań gatunku, którym zamierza
zajmować się sekcja,
2. przygotowanie regulaminu hodowlanego danego gatunku,
3. W porozumieniu z Członkiem Zarządu ds. hodowli przygotowanie wzoru rodowodu lub
metryk.*
4. prowadzenie dokumentacji hodowlanej w porozumieniu z Członkiem Zarządu ds. hodowli.
13.4. Wszystkie dokumenty wymienione w ustępie 3 muszą być przygotowane w ciągu 3 tygodniu po
podjęciu uchwały Zarządu o podjęciu sekcji. Zarząd przyjmuje te dokumenty uchwałą jako oficjalne
dokumenty sekcji RCPL.
§ 14
Do obowiązków i uprawnień poszczególnych członków Zarządu należy w szczególności.
14.1. Prezes:
1. reprezentowanie Rodent Club PL w kraju i zagranicą,
2. kierowanie bieżącymi pracami Zarządu,
3. ustalanie zasad współpracy z zewnętrznymi stowarzyszeniami, fundacjami i innymi
instytucjami,
4. nadzór nad wszelkimi kwestiami prawnymi dotyczącymi działalności RCPL,
5. promocja Rodent Club PL.
14.2. Vice-prezes:
1.
2.
3.
4.
5.

w razie konieczności przejmuje obowiązki prezesa,
spisywanie i ogłaszanie uchwał,
wspomaga prezesa w jego działaniach,
pozyskiwanie partnerów i sponsorów,
promocja Rodent Club PL.

14.3. Skarbnik:
1.
2.
3.
4.
5.

nadzór nad finansami Rodent Club PL,
współpraca z biurem rachunkowo-księgowym,
kontrola przepływów pieniężnych na koncie bankowym,
windykacja zaległych składek i opłat,
przygotowywanie roczne planu wydatków.

14.4. Sędzia Główny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nadzór nad sędziami Rodent Club PL,
przeprowadzanie lub organizowanie szkoleń sędziowskich,
przeprowadzanie lub organizowanie egzaminów asystenckich i sędziowskich,
kontrola i organizacja asystentur,
współpraca z sędziami zagranicznymi,
nadzór nad standardami wystawianych odmian i gatunków.

14.5. Członek Zarządu ds. hodowli:
1.
2.
3.
4.
5.

prowadzenie rejestracji i ewidencji hodowli,
nadzór nad dokumentacją hodowlaną wszystkich sekcji,
przeprowadzanie lub organizowanie szkoleń na hodowców,
przeprowadzanie lub organizowanie egzaminów na hodowców,
nadzór na regulaminami hodowlanymi.

§ 15
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2017 r.
*Metryki dotyczą zwierząt o szczególnych warunkach chowu i hodowli (głównie mała egzotyka).

