
Szanowni Członkowie EKKR, 

Klub EKKR dofinansowuje badania genetyczne oraz badania w kierunku kardiomiopatii 
przerostowe dla kotów należących do członków EKKR. Udało nam się nawiązać współpracę z 
laboratorium w Anglii Langford http://www.langfordvets.co.uk/  oraz z lek. wet. Rafałem 
Niziołkiem, który przeprowadza kotom badania w kierunku kardiomiopatii przerostowej. 
Wnioski można składać od 1 marca 2014 r. 

1. Badania genetyczne w laboratorium. 

Każdy członek EKKR, który chciałby wykonać badania genetyczne swojego kota otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 100 zł na badanego kota. Badania genetyczne można wykonywać w 
każdym laboratorium na świecie, natomiast EKKR rekomenduje laboratorium Langford. 

Udało nam się nawiązać współpracę z tym laboratorium  dzięki czemu, każdy członek EKKR 
otrzymuje 20 % zniżki na badania. Aby uzyskać w/w rabat należy umieścić kod rabatowy: EKKR na 
formularzu zamówienia na testy pobranym ze strony laboratorium lub bezpośrednio na formularzu 
on-line. Lista dostępnych testów w laboratorium Langford 
http://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/diagnostic-laboratories/general-info-
breeders/list-feline-genetic-tests 

Aby uzyskać dofinansowanie należy zapoznać się z regulaminem oraz spełnić jego warunki. 
 
Regulamin dofinansowania badań genetycznych.  
  
1. Prawo skorzystania z dofinansowania w wysokości 100zł (za każdego kota) na badania 
genetyczne przysługuje członkom EKKR, którzy należą do EKKR co najmniej 6 miesięcy i mają 
opłacone składki członkowskie co najmniej 6 miesięcy do przodu. 
 
2. W badaniach mogą brać udział koty, które spełniają poniższe warunki: 

 są zarejestrowane w EKKR, 

 nie są kastratami, 

 mają minimum 1 rok, 

 mają nie więcej niż 6 lat, 
 
3. Dofinansowanie na badania genetyczne w wysokości 100 zł za kota przysługuje raz w życiu kota.  
 
4. Aby uzyskać dofinansowanie, należy zapoznać się z regulaminem oraz w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania wyniku dostarczyć do Klubu EKKR: 

 wniosek o dofinansowanie (druk dostępny w siedzibie EKKR i do pobrania ze strony www), 

 oryginał lub kopię potwierdzenia opłaty za wykonane badania  

 kopię wyników badań (na wyniku badań obowiązkowy jest nr chip), które będą 
udostępniane na stronie EKKR 

 
Pieniądze zostaną zwrócone na konto członka podane we wniosku w ciągu 14 dni od daty złożenia 
kompletnych dokumentów. 
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2. Badania w kierunku kardiomiopatii przerostowej (HCM). 

Każdy członek EKKR, który chciałby wykonać badanie w kierunku kardiomiopatii przerostowej 
swojego kota otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 zł na badanego kota.  
Z lekarzem weterynarii Rafałem Niziołkiem Klub EKKR nawiązał współpracę i będzie 
dofinansowywał badania w kierunku kardiomiopatii przerostowej (HCM) wykonane przez w/w 
lekarza. Uzgodniona cena za takie badanie wynosi 200zł z czego połowę tj. 100zł będzie 
dofinansowane przez EKKR.  
 
Aby uzyskać dofinansowanie należy zapoznać się z regulaminem oraz spełnić jego warunki. 
 
Regulamin dofinansowania badań w kierunku kardiomiopatii przerostowej (HCM).  
  
1. Prawo skorzystania z dofinansowania w wysokości 100zł (na każdego kota) za badanie w 
kierunku kardiomiopatii przerostowej (HCM) przysługuje członkom EKKR, którzy należą do EKKR co 
najmniej 6 miesięcy i mają opłacone składki członkowskie co najmniej 6 miesięcy do przodu. 
 
2. Badanie zostanie wykonane przez lek. wet.  Rafała Niziołka. Dr Niziołek współpracuje z wieloma 
lecznicami w całej Polsce co umożliwi członkom z poza siedziby Klubu wykonać powyższe badanie. 
Lista lecznic współpracujących znajduje się na stronie 
http://www.niziolek.com.pl/badania_wyjazdowe.html 
  
3. W badaniach mogą brać udział koty, które spełniają poniższe warunki: 

 są zarejestrowane w EKKR, 

 nie są kastratami, 

 mają minimum 1,5 roku, 

 mają nie więcej niż 6 lat, 

 rasy u których zaleca się badanie w kierunku HCM i będą dofinansowane 
( MCO, NFO, SIB, BRI, RAG, SPH, DRX, SBI, BEN,  PER) 

 
4. Dofinansowanie na badanie w kierunku kardiomiopatii przerostowej w wysokości 100 zł za kota 
przysługuje co dwa lata od daty wykonania poprzedniego badania.  
 
5. Aby uzyskać dofinansowanie, należy zapoznać się z regulaminem oraz w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania wyniku dostarczyć do Klubu EKKR: 

 wniosek o dofinansowanie (druk dostępny w siedzibie EKKR i do pobrania ze strony www), 

 oryginał lub kopię potwierdzenia opłaty za wykonane badania  

 kopię wyników badań (na wyniku badań obowiązkowy jest nr chip), które będą 
udostępniane na stronie EKKR 

 
Pieniądze zostaną zwrócone na konto członka podane we wniosku w ciągu 14 dni od daty złożenia 
kompletnych dokumentów. 
 

W razie dodatkowych pytań proszę pisać na e-mail klubu: klub.ekkr@gmail.com 

Z poważaniem 

Martyna Paturalska-Wrotecka 
v-ce prezes EKKR 
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