
Suomen Partacolliet ry.                              KENNELNIMEN PUOLTOANOMUS

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y. edellyttää kennelnimianomuksen  liitteeksi puoltoa
rotujärjestöltä. Oheisella lomakkeella voit anoa puoltoa Suomen Partacolliet ry:stä.

Lomake osoitetaan kaikilta osin täytettynä ja allekirjoitettuna yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille.
Liitä mukaan kopio kasvattajan peruskurssin todistuksesta.

Anomukset käsitellään yhdistyksen hallituksessa, joten käsittelyaika saattaa kokousaikataulusta riippuen
olla parikin kuukautta.

HAKIJAN NIMI

ANOTUT KENNELNIMET, KAIKKI VAIHTOEHDOT:

KASVATETTAVAT RODUT:

OMISTETUN/OMISTUKSESSA OLEVAN KOIRAN NIMI, ROTU, IKÄ JA SUKUPUOLI:

JO KASVATETTUJEN PENTUEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA SYNTYMÄVUODET:

EI AIEMPIA PENTUEITA. HALUAT ALOITTAA KASVATUSTYÖN, MIKSI?

MITEN OLET TUTUSTUNUT KOIRANJALOSTUKSEEN?

OSOITE JA PUHELINNUMERO:



Olen 18 vuotta täyttänyt?

kyllä

Oletko Suomen Partacolliet ry:n jäsen?

, vuodesta

Oletko Suomen Kennelliiton jäsen?

Tulevatko pennut syntymään ja kasvamaan kotona sisätiloissa?

Tulevatko pennut syntymään ja kasvamaan ns. kenneltiloissa (erillisissä koiratiloissa)?

Mikäli aiot perustaa erillisen monen koiran häkkikennelin, oletko valmis pyytämään alueesi kennelneuvojan
katsomaan ja hyväksymään, että tilasi täyttävät nykyiset vaatimukset?

Haluatko käyttää Suomen Partacolliet ry:n asiantuntemusta ja jalostusneuvontaa apuna kasvatustyössäsi?

(tarvittaessa voit jatkaa vastauksiasi erilliselle liittelle)

Olen tutustunut partacollieiden jalostusohjesääntöön ja pyrin sitä kasvatustyössäni noudattamaan.

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi.

Paikka ja aika Allekirjoitus

Suomen Partacolliet ry puoltaa kennelnimianomusta.
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