
Zasady rejestracji przydomka obejmują dwa aspekty:

- znaczeniowy – fragment Regulaminu Hodowli Psów Rasowych – „Żaden przydomek o 
brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występującego w bazie 
ZKwP lub w bazie FCI) nie może być zarejestrowany"

- literowy – zasady narzucone przez FCI - Nowy przydomek od już istniejącego musi się 
różnić co najmniej 4 znakami (do ilości znaków nie zalicza się przyimków – pod, nad, 
obok, koło – w języku polskim lub angielskim)

Dodatkowo w nazwach nie mogą zostać użyte:

-  słowa: „kennel", „hodowla", „Polska", „Poland", „Pol.", „PL"

-  nazwy innych państw np: „America", „Holand"

- cyfry

- skróty (np. „BC", „MVP" itp.) oraz FCI (gdyż dopisek „(FCI)" dodawany jest 
automatycznie po dokonaniu rejestracji w FCI)

- znaki specjalne np. „&", „*" itp.

- nazwy rasy w języku angielskim oraz w języku pochodzenia rasy

- skróty ras rozpoczynające nazwę przydomka np. Aussie, Pom, Rott, Pug, Pon, York. 
Border, Laika i.t.d nawet jeżeli są częścią dłuższego słowa np. „Borderkowo" (najnowsza 
regulacja FCI)

 

Propozycje nazw muszą być pisane literami pisanymi (nie drukowanymi) a wszystkie 
słowa zaczynać się od dużej litery a przyimki od małej („i", „z", „spod" i.t.d.). Nie 
dopuszczalne jest pisanie propozycji np. „HollyBull" – prawidłowo powinno być „Holly Bull" 
lub „Hollybull". Propozycje nazw powinny być zgodne z zasadami ortograficznymi czyli nie 
zawierać błędów ortograficznych.
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