ADOPTIOSOPIMUS
Adoptoitavan koiran tiedot (yhdistys täyttää)
Nimi (ja uusi nimi jos tiedossa)

Syntymäaika

Sirunumero

Sukupuoli

Tuntomerkit
Huomioitavaa ja/tai sopimuksen lisäehdot

Adoptoijan tiedot
Nimi

Syntymäaika

Osoite
Postinumero
Puhelinnumero

Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite

Luovutusehdot
Olet tietoisesti adoptoimassa rescuekoiraa Rodokselta, joka on ennen adoptiota asunut tarhalla tai ollut
kotihoidossa.
1. Koiran luovutuksen jälkeen otat täyden vastuun koirasta ja koiran perustarpeiden huolehtimisesta (jatkuva
vedensaanti, päivittäiset ruoat, ulkoilutukset, leikkituokiot ym.)
2. Sitoudut hoitamaan adoptiosopimuksessa nimettyä koiraa Suomen eläinsuojelulain ja säännösten
mukaisesti.
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3. Otat täyden vastuun koiran eläinlääkäri- ja hoitokustannuksista Suomessa, mikäli sopimuksessa ei muuta
mainita. Yhdistys ei ole vastuussa tuonnin jälkeisistä terveysongelmista, jotka eivät ole ilmenneet
Rodoksella.
4. Huolehdit, että adoptoimasi koira madotetaan säännöllisesti ja sen rokotukset pysyvät voimassa
5. Huolehdit, että leikkaamaton koira steriloidaan/kastroidaan 4-6 kk kuluessa Suomeen tulosta (pois lukien
painavat terveydelliset syyt eläinlääkärin lausunnolla).
6. Sinulla ei ole oikeutta lopetuttaa koiraa ilman vahvaa eläinsuojelullista syytä (vakava
sairaus/onnettomuus) ja tällaiseksi syyksi ei lueta elämäntilanteen muutoksia eikä pitovaikeuksia. Koiraa
EI saa lopettaa ilman yhdistyksen edustajan myöntämää lupaa mikäli eutanasiaan ei ole aihetta päätyä
akuutisti. Koiran lopettamisesta on yhdistykselle aina toimitettava eläinlääkärin lausunto.
7. Yhdistyksen edustajalla on oikeus käydä katsomassa adoptoimaasi koiraa sovittuaan siitä kanssasi
etukäteen. Yhdistyksellä on lupa tiedustella koiran vointia ja sen sopeutumista, ja sinulla vastuu vastata
rehellisesti esitettyihin kysymyksiin.
8. Mikäli adoptoimasi koira katoaa tai menehtyy tapaturmaisesti, ilmoitat asiasta välittömästi Rodoksen
kodittomat eläimet ry:lle. Mikäli koira karkaa ja katoaa, sitoudut auttamaan koiran löytämisessä ja kiinni
saamisessa.
9. Mikäli et pystyisi pitämään koiraa, otat ensisijaisesti yhteyttä yhdistykseen. Adoptoimaasi koiraa ei saa
luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman kirjallista lupaa yhdistykseltä. Mikäli koiralle joudutaan etsimään
uusi koti, vastaa Rodoksen kodittomat eläimet ry ensisijaisesti uuden kodin etsinnästä ja valinnasta.
Koirasta luovuttaessa laaditaan yhdistyksen kanssa erillinen luovutussopimus. Sitoudut kuitenkin
huolehtimaan koiran hoitokuluista, kunnes yhdistys löytää koiralle uuden kodin.
10. Rodoksen kodittomat eläimet ry ei palauta adoptiomaksua, jos koira joutuu vaihtamaan kotia.
11. Tällä sopimuksella vahvistat, että olet lukenut ja sisäistänyt koirien tietopaketin sisällön, jossa kerrotaan
yksityiskohtaisesti muun muassa koirien tarttuvista taudeista.
12. Sitoudut ilmoittamaan yhdistykselle mahdolliset yhteystietojesi ja nimen muutokset.

Kotiutumisohjeet ja suositukset
 Koira madotetaan Axilur- ja Drontal -valmisteilla heti pikimmiten Suomeen tulosta. Aloita Axilurin annolla
ja anna sitä 10 päivää. Kerta-annoksen Drontalia voit antaa myös samanaikaisesti. Samalla kannattaa
madottaa myös perheen muut lemmikit samoilla valmisteilla mikäli valmisteiden käytölle ei ole estettä.
 Koiraa on hyvä käyttää eläinlääkärin tarkastuksessa koiran kotiuduttua. Koiran mikrosiru kannattaa
käynnin yhteydessä luetuttaa eläinlääkärillä, jotta sirunumero saadaan kirjattua ylös koiran tietoihin.
 Leishmania-, ehrlichia-, sydänmato-, anaplasmoosi- ja babesiatestiä suositellaan otettavaksi 6 kk kuluttua
kotiutumisesta sekä jatkossa eläinlääkärin suosituksen mukaan.
 Sirunumero pitää rekisteröidä mahdollisimman pian uuden omistajan tiedoilla suomalaiseen
mikrosirupalveluun (esim. Turvasiru-fi).
 Ilmoita mahdollisista ongelmista tai ongelmakäyttäytymisestä välittömästi yhdistykselle. Hae
asiantuntijoilta tarvittavaa apua ongelmatilanteen ratkaisemiseksi.
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Jos koiran adoptoija rikkoo adoptiosopimuksen kohtia 1-12, on hän velvollinen maksamaan Rodoksen
kodittomat eläimet ry:lle sopimussakkona 1500 euroa. Riita-asiat sekä erimielisyydet adoptiosopimuksen
noudattamisesta ratkaistaan välimieskäsittelyssä ja tarvittaessa käräjäoikeudessa.
Ennakkomaksu 180 euroa, maksettu ____ / ____ / __________
Adoptiomaksu 200 euroa, maksettu ____ / ____ / ___________
Ennakkomaksu maksetaan ennen kuin koira toimitetaan eläinlääkärille eikä sitä palauteta vaikka adoptio
peruuntuisi (esim. positiivisen testituloksen takia). Adoptiomaksu maksetaan sopimuksen mukaan ennen
koiran saapumista Suomeen.
Adoptiomaksuun ei sisälly lentolippua, jonka hinta määräytyy lentoyhtiön mukaan.

MAKSUTIEDOT
Yhdistyksen tilinumero: FI42 1743 3000 0235 50
Saaja: Rodoksen kodittomat eläimet ry
Adoptiomaksun viite: 1915
Muistathan kirjoittaa viestikenttään myös nimesi, mikäli maksun suorittaa joku toinen kuin sinä.

Allekirjoittamalla tämän adoptiosopimuksen adoptoija vakuuttaa tutustuneensa huolellisesti
sopimukseen, ymmärtävänsä sopimuksen luovutusehdot ja hyväksyvänsä ne, ja sitoutuu noudattamaan
niitä. Adoptoija vakuuttaa antamiensa tietojen olevan oikeat.

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset
Adoptoija: ___________________________________________________________________________
Päivämäärä: ____ / ____/ __________
Yhdistyksen edustaja: __________________________________________________________________
Päivämäärä: ____ / ____/ __________
Sopimusta tehdään kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle.
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