Eläinten suojakoti Toivo ry - Eläimen luovutussopimus

Eläimen luovuttava osapuoli:
Eläinten Suojakoti Toivo ry
Y-tunnus: 2917347-4
Linnuntie 32, 25700 Kemiö
Yhdistyksen edustajan tiedot: Mari Laijola, p.045-1806363
Sähköposti: adoptio.toivo@gmail.com
Luovutusaika ja paikka: Tämä sopimus astuu voimaan, kun yhdistyksen edustaja on
luovuttanut koiran uudelle omistajalle sekä kulukorvaus on maksettu kokonaisuudessaan.
Eläimen tiedot:
Eläin:
Nimi:
Sukupuoli:
Sirunumero:
Tuntomerkit:
Lisätiedot:
Eläimen omistajan tiedot:
Omistajan nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Luovutusehdot:
1. Eläimen omistaja hoitaa eläintä parhaan kykynsä mukaan ja eläinsuojelulain mukaisesti.
2. Jos vastaanottajalla ilmenee ongelmia eläimen pidossa sekä karkaamistapauksissa
yhdistys sitoutuu auttamaan ja neuvomaan vastaanottajaa parhaan kykynsä mukaan.
3. Eläimen omistaja ei luovuta eläintä eteenpäin ilman Eläinten suojakoti Toivo ry:n
suostumusta, vaan kodin etsintä tapahtuu aina yhteistyössä yhdistyksen kanssa.
Kodinvaihtotarpeesta

omistaja

sitoutuu

ilmoittamaan

yhdistykselle

ja

tarvittaessa

luovuttamaan eläimen uudelleensijoitukseen yhdistyksen kautta. Yhdistys sitoutuu etsimään
eläimelle

uuden

kodin

ja

hätätapauksissa

järjestämään

eläimelle

kotihoitopaikan

mahdollisimman nopeasti. Mikäli eläin palautetaan yhdistykselle, kulukorvausta ei palauteta.
4. Eläintä ei saa lopettaa ilman erityisen vahvaa eläinsuojelullista syytä.
5. Omistaja vie eläimen tarvittaessa eläinlääkäriin ja huolehtii, että se saa rokotukset ja
madotukset ajallaan sekä sitä hoidetaan eläinlääkärin toimesta tarvittaessa.
6. Jos eläin on kastroimaton/steriloimaton kotiin tullessaan, on omistaja velvollinen
leikkauttamaan eläimen kuuden kuukauden kuluessa saapumisesta. Eläinten Suojakoti
Toivo palauttaa 60 euroa kulukorvauksesta steriloinnin jälkeen eläinlääkärin kuittia vastaan.
Jälkeläisten tuottaminen eläimellä on ehdottomasti kielletty. Eläimen omistusoikeus siirtyy
uudelle omistajalle vasta, kun eläin on steriloitu/kastroitu. Jos sopimusta ei noudateta
määräajan kuluessa, niin eläimen omistusoikeus siirtyy yhdistykselle.
7. Luovutuksen jälkeen vastuu eläimestä hoitokustannuksineen on uudella omistajalla.
8. Eläimen omistaja sitoutuu ilmoittamaan omien yhteystietojensa muutoksista.
9. Eläimen omistaja suostuu siihen, että Eläinten suojakoti Toivo ry:llä on lupa tiedustella
eläimen vointia.
Allekirjoittaessaan tämän luovutussopimuksen eläimen omistaja antaa suostumuksensa
siihen,

että

hänen

antamiaan

henkilötietoja

käsitellään

yhdistyksen

ylläpitämässä

yhteystietorekisterissä. Rekisterin ylläpito on välttämätön osa adoptioprosessin hoitamista ja
yhdistyksen toiminnan harjoittamista.
Allekirjoittamalla tämän luovutussopimuksen, eläimen omistaja ja Eläinten suojakoti Toivo ry
hyväksyvät yllämainitut ehdot ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

