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1. FIFe  prowadzi  międzynarodową  księgę  (rejestr)  przydomków  hodowlanych 
(BCN),  zarejestrowanych przez organizacje  członkowskie  FIFe i  zatwierdzone 
przez FIFe.

2. Zabrania  się  jakiemukolwiek indywidualnemu członkowi  używania  przydomka 
hodowlanego nie zarejstrowanego w księgach BCN.

3. Przydomek hodowlany jest prywatną i osobistą własnością hodowcy i nie może, 
po zarejestrowaniu, być zmieniony, odstąpiony bądź przeniesiony, z wyjątkiem 
sytuacji opisanych w paragrafie 4. Hodowcy przysługuje tylko jeden przydomek 
hodowlany.

4. Jeśli przydomek hodowlany zarejestrowany został na dwie osoby mieszkające 
pod  tym  samym  adresem,  żadna  z  nich  nie  może  uzyskać  kolejnego 
przydomka. W przypadku rozstania partnerów Sekretariat Generalny FIFe musi 
zostać  powiadomiony,  przy  którym  z  partnerów  pozostaje  zarejestrowany 
przydomek. 

W przypadku śmierci właściciela przydomka, nie może on być używany przez 
najbliższe 20 lat, chyba, że zostanie przeniesiony na prawnego spadkobiercę,  
który jest członkiem tej samej federacji bądź klubu.

Jeśli   Członek   FIFe   zmuszony   jest    usunąć   indywidualnego członka,
musi powiadomić o tym Sekretariat Generalny FIFe, podając jego nazwisko,
jak również zarejestrowany na tę osobę przydomek hodowlany.

Raz zarejestrowany przydomek może być zmieniony jedynie z bardzo ważnego 
powodu.

5. Przydomek hodowlany, zarejestrowany w FIFe po 01.01.1985, musi zawierać 
międzynarodowy kod kraju, w którym znajdowała się organizacja członkowska 
rejestrująca  dany  przydomek.  Od  01.01.2010  do  oznaczenia  kraju  używać 
należy wyłącznie kodu zgodnego z międzynarodowym systemem ISO 3166-1 
alpha-2, tzn. DE dla Niemiec, ES dla Hiszpanii, SE dla Szwecji, itp.

6. Kot  nie  może  nosić  przydomka  innego  niż  należącego  do  jego  hodowcy. 
Hodowcą jest  właściciel  kotki  w chwili  krycia.  Dopuszcza się  jednak,  aby w 
przypadku  oddania  ciężarnej  kotki  nowemu  właścicielowi,  hodowca  wyraził 
zgodę na rejestrację miotu pod przydomkiem kupującego.

7. Przydomek hodowlany nie może składać się z więcej niż 15 liter i znaków, nie 
wlicza się w tę liczbę kodu kraju.

8. Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego wysyłany jest do Sekretariatu 
Generalnego FIFe przez Członka FIFe. Należy podać trzy różne przydomki do 
wyboru. Dany przydomek może być zarejestrowany tylko w przypadku, gdy w 
księgach BCN nie ma już zarejestrowanego takiego samego, bądź podobnego 
przydomka, co mogłoby wywołać zamieszanie.
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Za rejestrację przydomka pobierana jest opłata w wysokości ustalonej przez  
Walne Zebranie FIFe.

9. Przydomek hodowlany zostanie usunięty z ksiąg BCN na wniosek Członka FIFe, 
który  zarejestrował  przydomek,  bądź  może  być  ponownie  przyznany,  gdy 
spełniony zostanie jeden z trzech następujących warunków:

• właściciel przydomka hodowlanego został usunięty z organizacji członkowskiej 
• właściciel przydomka umarł i nie przekazał przydomka spadkobiercy
• właściciel  przydomka  wystąpił  z  organizacji  członkowskiej  FIFe  i  prowadzi 

hodowlę w ramach organizacji nienależącej do FIFe

O wykreślenie przydomka można również wystąpić w przypadku, gdy żadne  
kocięta nie zostały zarejestrowane pod tym przydomkiem w okresie 25 lat.

Jeśli  pod  danym  przydomkiem  nigdy  nie  zarejestrowano  żadnego  miotu,  
wówczas o wykreślenie przydomka z ksiąg BCN można wystąpić już po upływie 
10 lat.

Tłumaczenie z języka angielskiego: Dorota Szadurska
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