KOIRAN ADOPTIOSOPIMUS
NOBODY’S DOG SUOMI-SERBIA RY
Luovutusehdot:
Etsimme koirille luotettavia koteja, jossa ne voivat viettää loppuelämänsä.
Yhdistys ei myy koiria vaan etsii niille adoptiokoteja. Ns. koeajalle emme koiria
anna. Adoptoijan tulee olla täysi-ikäinen, täydessä ymmärryksessä toimiva
henkilö, hänellä ei saa olla häiriöitä eläintenpitohistoriassaan, eikä väkivalta-,
huume-, tai alkoholiongelmaa.
- Olen adoptoimassa rescue-koiran, joka tulee suoraan tarhaoloista tai
kotihoidosta , ja sen käyttäytyminen saattaa adoptoiduttuaan muuttua kotioloissa kotiutumisen
edistyessä.
- Otan vastuun koirasta ja kaikista siihen liittyvistä kustannuksista.
- Hoidan ja pidän hyvää huolta adoptoimastani koirasta eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti ,
sekä adoptiosopimukseen asetettujen ehtojen pohjalta.
- Mikäli adoptoimani koira katoaa , karkaa tai kuolee tapaturmaisesti, ilmoitan Nobody’s
dogiin asiasta välittömästi puhelimitse ja katoamisen yhteydessä otan heti yhteyden
Etsijäkoiraliittoon.
- Nobody’s dog ei palauta adoptiomaksua sanallisen adoptiosopimuksen solmimisen
jälkeen.
- Ilmoitan Nobody’s dog ry:lle mahdolliset yhteystietojen muutokset.
- Huolehdin, että koira madotetaan säännöllisesti (suositus 2 kertaa vuodessa tai
tarvittaessa useammin esim. eläinlääkärin suosituksesta) ja että koiran rokotukset pysyvät
voimassa.
- Mikäli en pysty pitämään koiraa, otan välittömästi yhteyttä yhdistykseen asiasta
puhelimitse.
- Koiraa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
- Mikäli koiralle joudutaan etsimään uusi koti, Nobody’s dog pitää itsellään oikeuden
kodinetsinnässä sekä sen valinnassa.
- Koirasta luovuttaessa tehdään yhdistyksen edustajan kanssa erillinen
luovutussopimus. Luopumastani koirasta sitoudun kuitenkin pitämään
huolen ja hoitamaan sen kulut, kunnes yhdistys löytää sille uuden kodin. Uudelleen
adoptoitavasta koirasta yhdistyksen edustaja tekee uuden adoptiosopimuksen.
- Minulla ei ole oikeutta lopettaa koiraa ilman vahvaa eläinsuojelullista syytä (vakava
sairaus/onnettomuus), tällaiseksi syyksi ei lueta elämäntilanteen muutoksia tai
pitovaikeuksia. Koiraa EI saa lopettaa ilman Nobody’s dogin edustajan myöntämää
lupaa. Koiran lopettamisesta on toimitettava Nobody’s dogiin eläinlääkärin lausunto.
- Mahdollisista ongelmista tai ongelmakäyttäytymisestä ilmoitan välittömästi yhdistykselle ja
sitoudun toimimaan yhteistyössä yhdistyksen suosittelemien koirakouluttajien kanssa.
- Sitoudun pitämään yhteyttä ensimmäisen viikon aikana kotiuttamisesta, sekä
jatkossa olemaan yhteydessä vuosittain adoptoidun koiran kuulumisista.

- Yhdistyksen edustajalla on oikeus käydä katsomassa adoptoimaani koiraa
sopivaksi katsomanaan ajankohtana, sekä tiedustella koiran vointia ja sen
sopeutumista. Nobody´s Dog -yhdistys pitää tarvittaessa itsellään oikeuden
yhdistyksen kautta adoptoituihin koiriin jos herää epäily koiran hyvinvoinnista
adoptiokodissaan.
Jos koiran adoptoija ei toimi antamiemme ohjeistusten mukaisesti ja yhteistyössä, tai rikkoo tätä
adoptointisopimusta, on hän velvollinen maksamaan 800 euroa Nobody’s dogille sopimussakkoa ,
ja yhdistyksellä on lupa hakea koira pois ilman korvausvelvollisuutta. Adoptoija vakuuttaa
huolellisesti tutustuneensa, ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä yllämainitut ehdot ja sitoutuu
noudattamaan niitä:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paikka ja aika:
ADOPTOITAVAN KOIRAN TIEDOT :
Nimi/Uusi nimi ja Sirunumero:
Sukupuoli ja arvioitu ikä:
Tuntomerkit / Huomioitavaa:
Adoptoitavasta koirasta suoritettu kulukorvaus: _________ euroa ___ /___ /_______
Nobody’s dogin edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys:
ADOPTOIJAN TIEDOT :
Nimi ja sosiaaliturvatunnus:
Osoite:
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite:
Adoptoijan allekirjoitus ja nimenselvennys:
Tämä koira on saanut sisä- ja ulkoloishäädöt ennen tarhalta lähtöään, mutta suosittelemme uusimaan
madotuksen viikon–kahden päästä saapumispäivästä sekä SUOSITTELEMME VIEMÄÄN KOIRAN
YLEISTERVEYSTARKASTUKSEEN ELÄINLÄÄKÄRILLE NOIN KYMMENEN PÄIVÄN SISÄLLÄ
SAAPUMISPÄIVÄSTÄ. Esimerkiksi korva- ja nenäpunkit ovat hyvin yleisiä tarhalla ja niiden häätöön tarvitaan
eläinlääkäriltä Stronghold-reseptilääke. Lisäksi suosittelemme sydänmatotestin ottamista puoli vuotta koira Suomeen
saapumisesta. Suosittelemme myös päivittämään tämän koiran tiedot TURVASIRU.FI –rekisteriin, joka on koko maan
kattava tietokanta viranomaisille ja eläinlääkäreille koiran katoamisen tai muun onnettomuuden varalta.
www.serbiankodittomatkoirat.fi , yhteydenotot nobodysdogsuomi@gmail.com, pj Jenni Liukkonen :0407702867

