LUOVUTUSSOPIMUS
Koiran adoptoijan tiedot

Nimi:____________________________________________
Osoite:___________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
Puhelin:__________________________________________
Email:____________________________________________

Adoptoitava koira

___________________________________________________

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen koiran adoptoija (uusi omistaja) sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja:
1.Koiran omistajuus siirtyy uudelle omistajalle kun uusi omistaja on maksanut ennalta sovitun koiran
kulukorvauksen Galgos del Fénix Ry:n tilille ja tämän sopimuksen ovat allekirjoittaneet sekä uusi omistaja että
Galgos del Fénix Ry:n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
2. Vastuu koiran hoitokustannuksista siirtyy uudelle omistajalle omistajuuden siirtymisen myötä. Uusi
omistaja sitoutuu hoitamaan luovutussopimuksessa nimettyä koiraa eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti,
vie sen tarvittaessa viipymättä eläinlääkärille ja maksaa hoidosta aiheutuvat kulut. Mahdollisesta koiraverosta
ja koiralle otettavasta vakuutuksesta huolehtii uusi omistaja. Koiran terveydentila on ennen luovutusta
tarkastettu ja kaikki tiedossa olevat seikat ilmoitettu uudelle omistajalle mutta terveydentilasta ei voida
uudelle omistajalle antaa takeita ja mahdollisista myöhemmin ilmenevistä sairauksista ja niiden hoidosta on
vastuu uudella omistajalla.
3. Sopimuksessa mainittua koiraa ei saa luovuttaa edelleen uuden omistajan toimesta, mahdollinen
uudelleensijoitus toteutetaan Galgos del Fénix Ry:n kanssa yhteistyössä mikäli syystä tai toisesta uusi omistaja
ei koiraa voi pitää itsellään. Tässä tapauksessa uuden omistajan tulee viipymättä ottaa yhteyttä yhdistykseen.
Mikäli koira joudutaan uudelleensijoittamaan ei tästä suoriteta korvausta uudelle omistajalle. Uuden kodin
etsinnässä otetaan huomioon uuden omistajan toiveet mutta koti tulee hyväksyttää kirjallisella sopimuksella
Galgos del Fénix Ry:llä ennen koiran siirtoa. Omistaja vastaa koiran hoidosta ja kaikista kuluista tänä aikana.
Uudella omistajalla ei ole oikeutta itse tehdä päätöstä koiran uudesta kodista.
4. Uudella omistajalla ei ole oikeutta lopettaa koiraa ilman erityisen vahvaa eläinsuojelullista syytä. Tällaiseksi
syyksi ei lueta esimerkiksi yhden eläinlääkärin suositusta. Mikäli koiran lopettamista joudutaan harkitsemaan,
on asian suhteen viipymättä oltava yhteydessä Galgos del Fénix Ry:hyn joka antaa tarvittaessa kirjallisen luvan
lopetukseen. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat eläinsuojelulain mukaiset tilanteet jossa koiran välitön
lopettaminen kärsimyksen välttämiseksi on tarpeen (esim onnettomuus jossa koiran hoito ei ole mahdollista).
Tällaisessa tapauksessa uusi omistaja on velvollinen toimittamaan Galgos del Fénix Ry:lle lopetuksen
suorittaneen eläinlääkärin kirjallisen selvityksen lopetuksen syistä.

5. Uusi omistaja sitoutuu ilmoittamaan koiran voinnista kerran kuussa Galgos del Fénix Ry:lle ensimmäisen
kolmen kuukauden ajan koiran luovuttamisesta uudelle omistajalle. Galgos del Fénix Ry:llä on oikeus
tiedustella koiran vointia ja sopeutumista uuteen kotiin sekä tarvittaessa yhdistyksen edustajilla on lupa
vierailla uuden omistajan kodissa tutustumassa koiran olosuhteisiin. Ongelmatilanteissa toivotaan uuden
omistajan ottavan ensisijaisesti yhteyttä Galgos del Fénix Ry:hyn tarvittavien toimenpiteiden suunnittelua
varten. Mahdollisesta koiran katoamisesta/karkaamisesta tulee ilmoittaa yhdistykselle. Uudella omistajalla on
velvollisuus ilmoittaa Galgos del Fénix Ry:lle yhteystietojensa muutokset.
6. Mikäli uusi omistaja rikkoo vakavasti tämän sopimuksen ehtoja , koiran omistajuus siirtyy tilapäisesti,
välittömästi ja ilman eri korvausta takaisin Galgos del Fénix Ry:lle jolla on tällöin oikeus etsiä koiralle uusi koti.
Mikäli uusi omistaja rikkoo luovutussopimusta luovuttamalla koiran ilman vanhan omistajan kirjallista lupaa
toiselle
omistajalle tai lopettamalla koiran luovutussopimuksen vastaisesti, uusi omistaja on velvollinen maksamaan
Galgos del Fénix Ry:lle sopimussakkoa 2000 euroa. Tässä tapauksessa sopimussakko käytetään
kokonaisuudessaan galgoja auttaville hyväntekeväisyysjärjestöille Espanjassa.
7. Mahdolliset riitatilanteet sopimuksen rikkomuksesta käsitellään oikeusteitse.

. Olen lukenut sopimusehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.

_____________________________________
Eläimen adoptoija

_____________________________________
Galgos del Fénix Ry:n edustaja

______________________________________
Paikka ja aika

_______________________________________
Paikka ja aika

HUOM! Tätä luovutussopimusta saa käyttää vain Galgos del Fénix Ry:n edustaja joka on esitelty
yhdistyksen virallisilla internet‐sivuilla. Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä, yhteystiedot
löytyvät kyseisiltä sivuilta.

