
SuoMEN BosroNrr - FrrrrNrsH BosroNs Ry,
SITOUMUSffiASOPIMUS

Sitou m u skasvattajasopimuksen sis5 ltii hyvd ksytti i n Su ome n Bosto n i en
kevdtkokouksessa. Sopimus oEtaan kiiyttiiiin aikaisintaan 2010 alussa, kun
patentti- ja rekisterihallitus hyveksyly yhdistyksen muutetut sddn niit.

'  kasvattajalla on kennelnimi
' kasvattaJa noudattaa Kennelliiton, SKKY:n ja Suomen Bostonit - Finnish Bostons ry:n sddntojd ja noudattaa hyv66 kenneltapaa
' kasvattajaa ei ole tuomittu elSinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta tai hiineen ei ole kohdistettu Kennelliiton kurinpito-
lauta kunnan kurinpitomenettelyii
' kasvattaja toimii Kennelliiton kasvattajasitoumuksen mukaisesti ja kiiyttiiii koiran kaupassa tai sijoittamisessa ainoastaan
Kennelliiton voimassaolevia sopimuslomakkeita
' sijoituskoiran pentueeksi lasketaan yksi kuollut pentu
' kasvattajan tekemdn kauppasopimuksen mahdolliset lisdehdot eivijt saa muodostua kohtuuttomiksi ostajalle
' kasvattaja noudattaa kuluftajariitalautakunnan suosituksia
' kasvattaja antaa pennun mukaan kirjalliset pennunhoito-ohjeet
' kasvattaja myy ainoastaan puhdasrotuisia, rekisteroityjd koiria
' kasvattaja ei anna keyttae uroksiaan sekarotuisten tai rekisterdimittomien pentueiden kasvattamiseen
' kasvattaja pyrkii kiiyttiimbSn jalostukseen ainoastaan niiyttelytuloksen saaneita koiria
'kasvattaja noudattaa bostoninterrierin jalostuksentavoiteohjelmaa (JTO)
' ellei suunniteltu yhdistelm6 jostain syystii tiiytii ITO:n mukaisia jalostussuosituksia, se tulee hWtiksyttiiii jalostustoimikunnalla.
Jalostustoimikunta antaa asiasta lausunnon yhden kalenterikuukauden kuluessa lausuntopyynndstd
' kasvattaja korvaa pennunostajalle pennussa kaupanteon jdlkeen ilmenneet synnynndiset terveysviat Kennelliiton kauppa-
sopimuksen mukaisesti
' kasvattaja tiiyttiiii jokaisesta syntyneestd pentueesta pentuetietolomakkeen ja toimittaa sen jalostustoimikunnalle viimeistddn
6 kk sisiillii pentueen syntymdst6
' kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle kaikki tietoonsa tulleet kasvattiensa sairaudet ja viat, jotka voivat olla perinn6llisi6

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneella kasvattajalla on seuraavat oikeudet:
' i lmoittaa halutessaan suunnittelemansa astutukset ja syntyneet pennut yhdistyksen pentuneuvontaan
' saada ilmaiseksi yhteystietonsa yhdistyksen nettisivuille ja Bostoni-lehteen '
. saada yksi ilmainen yhden sivun tai kaksi 7z -sivun ilmoitusta Bostoni-lehteen vuoden aikana (ei koske joulutervehdyksiii)
. kiiytttiii kotisivuillaan ja mainostuksessaan "suomen Bostonit - Finnish Bostons ry:n sitoumuskasvattaja" -titteliii ja yhdis-
tyksen sitoum uskasvattaja logoa

Jos kasvattaja toimii tdmdn sopimuksen vastaisesti, hdn voi menettdd
sitoumuskasvattajastatuksensa ja siihen liittyvdt oikeudet yhdistyksen
hallituksen piii itoksellii 3 vuoden mddrdajaksi. Hallituksen p66toksestd
voi valittaa sen jdlkeisissd kahdessa seuraavassa yhdistyskokouksessa'

Tdstii sopimuksesta tehdddn kolme kappaletta,
yksi kasvattajalle,
yksi jalostustoimikunnalle ja
yksi yhdistykselle arkistoitavaksi.
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