
AdoptoitAvAn koirAn tiedot Sukupuoli 

Nimi (ja mahdollinen uusi nimi): Uros: Narttu:

 

Koiran tuntomerkit (yhdistys täyttää): Sirunumero (yhdistys täyttää):

 

Huomioitavaa: 

 

AdoptoijAn tiedot

Nimi: Syntymäaika: 

 

Osoite:

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite:

• KyprosKoirat ry • rajaniementie 180, 41120 puuppola • info.kyproskoirat@gmail.com •

SopiMukSen eHdot: 

1. Adoptoija on tutustunut yhdistyksen nettisivuilla olevaan luovutettavan koiran kuvaukseen ja lukenut infopaketin,   
 sekä tietoa sairauksista- osiot. 

2. Yhdistyksen velvollisuutena on pitää huoli, että koiralle on tehty maahantuontimääräysten mukaiset toimenpiteet    
 lähtömaassa. Maahantuontimääräyksiin sisältyvät toimenpiteet ovat: lemmikkieläinpassi, mikrosiru, rabiesrokote,  
 heisimadotus  ekinokokkoosia vastaan, sekä kliininen tutkimus lähtömaassa ennen lentoa. 

3. Adoptoija sitoutuu hoitamaan tässä sopimuksessa tarkoitettua koiraa eläinsuojelulain ja -säännösten mukaisesti.  Luovutuksen  
 jälkeen vastuu koirasta kaikkine hoitokustannuksineen on adoptoijalla, ellei toisin ole sovittu. Jos  viranomaistaholta todetaan  
 eläinsuojelurikkomus, yhdistyksellä on oikeus ottaa eläin haltuunsa. 

4.  Adoptoija sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle mahdollisista yhteys- ja nimitietojen muutoksista. 

5. Kodinvaihtotilanteessa uuden kodin etsintä tapahtuu aina yhdistyksen kautta. Adoptoija sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle  
 jos koiralle täytyy etsiä uusi koti ja luovuttamaan koira yhdistyksen kautta uudelleensijoitukseen. Yhdistys sitoutuu etsimään  
 koiralle uuden kodin ja hätätapauksessa järjestämään hoitopaikan mahdollisimman nopeasti uuden kodin löytymiseen  
 saakka. Adoptiomaksua ei palauteta mikäli koira joutuu vaihtamaan kotia.

6. Yhdistyksellä on oikeus tiedustella koiran vointia ja seurata sen sopeutumista, tarvittaessa paikan päällä. Adoptoija sitoutuu  
 myös itse ottamaan yhteyttä yhdistykseen ja kertomaan koiran kuulumisia.

7.  Ongelmatapauksissa adoptoija sitoutuu tarvittaessa hakemaan apua asiantuntijoilta ongelmatilanteen ratkaisemiseksi.   
  Yhdistys sitoutuu auttamaan adoptoijaa ongelmatilanteissa parhaan kykynsä mukaan. 

8.  Adoptoijalla ei ole oikeutta luovuttaa koiraa eteenpäin ilman yhdistyksen kirjallista lupaa, eikä lopettaa sitä ilman vahvaa   
 eläinsuojelullista (sairaus/onnettomuus) syytä. Yhdistykselle on välittömästi ilmoitettava tilanteesta. Koiran lopettamisesta   
 tulee toimittaa yhdistykselle eläinlääkärilausunto. 

ALLEKIRJOITTAESSAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN ADOPTOIJA VAHVISTAA TUTUSTUNEENSA ADOPTIOEHTOIHIN JA HYVÄKSYY SOPIMUKSEN 
EHDOT. ADOPTOIJA HYVÄKSYY KOIRAN SIINÄ KUNNOSSA JA TERVEYDENTILASSA, JOSSA KOIRA LUOVUTUSHETKELLÄ ON. YHDISTYKSEN 
EDUSTAJAN ALLEKIRJOITTAESSA TÄMÄN SOPIMUKSEN, YHDISTYS HYVÄKSYY SOPIMUKSEN EHDOT YHDISTYSTÄ KOSKEVIKSI.

Adoptioprosessi ja yhdistyksen toiminnan harjoittaminen edellyttää tämän sopimuksen vastaanottajan henkilötietojen käsittelyä 
yhdistyksessä rekisteriselosteen mukaisesti. Allekirjoittamalla annat suostumuksesi yllämainittuun henkilötietojen käsittelyyn.

ADOPTIOSOPIMUS

Adoptoijan allekirjoitus ja nimenselvennys: Kyproskoirat ry:n edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

Paikka ja aika:

Lähetä allekirjoitettu adoptiosopimus postimerkin ja palautuskuoren kera KAHTENA kappaleena yhdistyksen osoitteeseen.


