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Adoptiosopimus
Koiran tuontipäivä: ____________ Traces-asiakirjanumero:

_____________________

Koiran tiedot
Nimi
Sukupuoli

Uros

Kastroitu/steriloitu

Kyllä

Narttu
Ei

Syntymäaika
Lähtöpaikka
Mikrosirun numero
Passi

ES

Adoptoijan tiedot
Nimi
Syntymäaika
Osoite
Puhelinnumero
S-posti

Rescue Me Spain Ry
Auroranmäki 3 B 21
02940 Espoo

www.rescuemespain.com
Facebook: Rescue Me Spain ry

puheenjohtaja: Jantsu Mykkänen 044 970 7444
varapuheenjohtaja: Kirsi Hietanen 0400 386767
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Sopimusehdot
1.

Koira adoptoidaan turvalliseen ja huolehtivaan kotiin. Koira on vietävä eläinlääkäriin, jos koiran tila sitä vaatii.
Koira tulee juottaa, ruokkia ja ulkoiluttaa säännöllisesti.

2.

Adoptoija vastaanottaa ja hyväksyy koiran siinä kunnossa kun se tarhalta tulee. Koiran taustasta sekä
terveydentilasta on kerrottu sen verran kuin tietoa on annettavissa.

3.

Adoptoija sitoutuu osallistumaan pennun kanssa (pentu = alle vuoden ikäinen koira) pentukurssille ja aikuisen
koiran kanssa arkitottelevaisuuskurssille kolmen kuukauden sisällä Suomeen tulosta.

4.

Koiraa ei saa myydä eikä luovuttaa eteenpäin missään tapauksissa. Uudelleen sijoituksissa koira palautuu aina
yhdistyksen haltuun ja uusi koti etsitään yhdistyksen kautta. Adoptoija sitoutuu kuitenkin huolehtimaan
koirasta niin kauan, kunnes uusi koti löytyy.

5.

Koiraa ei saa lopettaa ilman yhdistyksen hyväksyntää. Hyväksyntää ei tarvitse pyytää, jos lopetus on
eläinsuojelullisesta näkökulmasta ehdoton. Toimenpiteestä tulee toimittaa eläinlääkärin todistus yhdistyksen
sähköpostiosoitteeseen.

6.

Koiraa ei saa provosoida tai yllyttää aggressiiviseen käytökseen tai vandalismiin. Koira tulee kouluttaa hyvin ja
inhimillisesti.

7.

Adoptoijan on noudatettava Suomen eläinsuojelulakia.

8.

Yhdistyksen jäsen tai yhdistyksen valtuuttama henkilö saa vierailla adoptoijan luona, myös ilman erillistä
ilmoitusta. Käynnin syynä on aina oltava koiran hyvinvoinnin tarkastaminen tai muu koiraan liittyvä syy.

9.

Kaikki koiraan ja adoptioon liittyvät asiat, joita ei tässä sopimuksessa mainita, tulee kysyä aina ennen
toimenpiteitä yhdistykseltä.

10. Adoptiokulua ei palauteta missään tapauksissa.
11. Adoptoija sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle välittömästi mahdollisista nimen ja yhteystietojen muutoksista.
12. Jos koiraa ei ole kastroitu/steriloitu Espanjassa, on adoptoija velvollinen leikkauttamaan koiran neljän
kuukauden kuluessa Suomeen tulosta. Operaatiosta tulee toimittaa eläinlääkärin todistus.
13. Adoptoijan rikkoessa sopimuksen ehtoja, adoptoija on velvollinen maksamaan sopimusrikkomussakkoa 500
euroa. Pennutustapauksissa adoptoija maksaa lisäksi 200 euroa/pentu. Yhdistyksellä on oikeus hakea koira
pois ilman korvausvelvollisuutta. Perustelu tälle pitää kuitenkin olla eläinsuojelulakiin tai eläimen
hyvinvointiin liittyvä. Tällaisessa tapauksessa koiran omistusoikeus siirtyy yhdistykselle.
______________________
Aika ja paikka
_______________________________________
Adoptoijan allekirjoitus

Rescue Me Spain Ry
Auroranmäki 3 B 21
02940 Espoo

_______________________________________
Yhdistyksen edustajan allekirjoitus

www.rescuemespain.com
Facebook: Rescue Me Spain ry

puheenjohtaja: Jantsu Mykkänen 044 970 7444
varapuheenjohtaja: Kirsi Hietanen 0400 386767

