Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry.
Sitoumuskasvattajasopimus 1.1.2016 alkaen.
Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 8.4.2015.
• Kasvattajalla on vakituinen asuinpaikka Suomessa
• Kasvattaja noudattaa rodun perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa, on allekirjoittanut Suomen
kennelliiton vuonna 2011 voimaan tulleen kasvattajasitoumuksen ja hänellä on kennelnimi
• Kasvattaja on Suomen Bostonit ry:n sekä Suomen Kennelliitto ry:n jäsen
• Kasvattaja noudattaa Kennelliiton, Suomen Bostonit ry:n sääntöjä sekä hyvää kenneltapaa
• kasvattajaa ei ole tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai – rikkomuksesta tai häneen ei ole kohdistettu Kennelliiton
kurinpitolautakunnan kurinpitomenettelyä viimeisen 10 vuoden aikana
• Kasvattaja toimii Kennelliiton kasvattajasitoumuksen mukaisesti ja käyttää koiran kaupassa tai sijoittamisessa
ainoastaan Kennelliiton voimassaolevia sopimuslomakkeita
• Kasvattaja noudattaa häneen kohdistuneissa riita‐asioissa hänelle annettuja kuluttajariitalautakunnan suosituksia
• Kasvattaja antaa pennun mukaan kirjalliset pennunhoito‐ohjeet
• Kasvattaja kasvattaa ainoastaan puhdasrotuisia, rekisteröityjä bostoninterrierejä
• Kasvattaja ei anna käyttää uroksiaan sekarotuisten tai rekisteröimättömien pentueiden kasvattamiseen
• Kasvattaja pyrkii käyttämään jalostukseen ainoastaan näyttelytuloksen saaneita koiria (Suosituksissa on mainittu
näyttelytulos)
• Kasvattaja sitoutuu noudattamaan bostoninterrierin jalostuksentavoiteohjelmaa (JTO)
• Kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle tietoonsa tulleet omistamiensa koirien sairaudet ja viat, jotka ovat
perinnöllisiä
 Kasvattaja liittää pennunostajan pentuejäseneksi yhdistykseen pennunostajan suostumuksella, jollei hän ole
yhdistyksen jäsen entuudestaan
Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneella kasvattajalla on seuraavat oikeudet:
– saada ilmaiseksi yhteystietonsa yhdistyksen nettisivuille ja Bostoni‐lehteen
– saada 50 %:n alennus jäsenen ilmoitushinnoista Bostoni‐lehdessä, yhden kerran kalenterivuoden aikana
– käyttää kotisivuillaan ja mainostuksessaan ”Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n sitoumuskasvattaja”
titteliä ja yhdistyksen sitoumuskasvattajalogoa
Jos kasvattaja toimii tämän sopimuksen vastaisesti, hän menettää sitoumuskasvattajastatuksensa ja siihen liittyvät
oikeudet yhdistyksen hallituksen päätöksellä 3 vuoden määräajaksi. Hallituksen päätöksestä voi valittaa seuraavassa
yhdistyskokouksessa
Yhdistys ei ota kantaa kasvattajan ja pennunostajan välisiin sopimuksiin. Kaikki sopimuksiin liittyvät riidat voi
Suomen lain mukaan ratkaista vain käräjäoikeus. Yhdistys poistaa Internet‐sivuiltaan ja listoiltaan sellaisen
kasvattajan tiedot, johon on kohdistettu Kennelliiton kasvattajalautakunnan tai kurinpitolautakunnan kurinpidollisia
määräyksiä, sopimuksessa mainitun 3 vuoden määräajaksi.
Tästä sopimuksesta tehdään kolme kappaletta, yksi kasvattajalle, yksi jalostustoimikunnalle
ja yksi yhdistykselle arkistoitavaksi.
Yllä olevien ehtojen rikkominen johtaa kasvattajan sitoumuskasvattajasopimuksen päättymiseen. Yhdistyksen
hallitus hyväksyy kasvattajan sitoumuskasvattajaksi. Sopimusrikkomuksen johdosta poistettu sitoumuskasvattaja voi
pyytää hallitukselta pääsyä sitoumuskasvattajalistalle uudestaan aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua
poistamispäivämäärästä. Hallitus voi päätöksellään evätä kasvattajan takaisin sitoumuskasvattajaksi ottamisen,
mikäli poistettu kasvattaja on sinä aikana, kun kasvattaja ei ole ollut sopimuksen piirissä syyllistynyt tahallaan tai
tuottamuksellisesti sitoumuskasvattajasopimuksen vastaiseen toimintaan.

Allekirjoittamalla sopimuksen ilmoitan hyväksyväni muutokset, lukeneeni bostoninterrierin Jalostuksen Tavoite
Ohjelman ja ymmärtäneeni lukemani. Hyväksyn myös, että minut poistetaan säännöissä mainituksi määräajaksi
mikäli rikon sopimusta.

Aika ja paikka _____/______ 20
Kasvattajan allekirjoitus

________________________________

__________________________________

Kasvattajan yhteystiedot
Kennelnimi: _______________________________________________________
Kasvattajan nimi:___________________________________________________
Osoite:____________________________________________________________
Postinumero ja ‐toimipaikka:__________________________________________
Puhelinnumerot:____________________________________________________
Sähköpostiosoite:___________________________________________________
Kotisivujen osoite:__________________________________________________

___ Haluan, että tietoni julkaistaan Bostoni –lehden sitoumuskasvattaja osiossa
___ Haluan, että tietoni julkaistaan Suomen Bostonit ry:n nettisivuilla

Sopimuksesta lähetetään kaksi kappaletta yhdistykselle:
Suomen Bostonit, Puheenjohtaja Tarja Hyvärinen, Iso‐Nikulantie 342, 07190 Halkia

