KASVATTAJANIMIANOMUS
APPLICATION FOR A CATTERY NAME
KASVATTAJANIMEN ANOJAT / APPLICANTS
ANOJA 1 / APPLICANT 1
Nimi / Name

Syntymäaika / D.O.B

Yhdistys / Cat club

Katuosoite / Address

Postinumero / Post code

Postitoimipaikka / Town

Sähköposti / E-mail

Puhelin / Telephone number

Kasvattajakurssi suoritettu pvm / Breeders course attended date

ANOJA 2 / APPLICANT 2
Nimi / Name

Syntymäaika / D.O.B

Yhdistys / Cat club

Katuosoite / Address

Postinumero / Post code

Postitoimipaikka / Town

Puhelin / Telephone number

Sähköposti / E-mail

Kasvattajakurssi suoritettu pvm / Breeders course attended date

EHDOTUKSET KASVATTAJANIMEKSI (SUOSITUIMMUUSJÄRJESTYKSESSÄ)
PROPOSED CATTERY NAMES (IN ORDER OF PREFERENCE)
1.
2.
3.
Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi. I confirm that all of the above information is correct and accurate.

Paikka ja aika / Place and date

Allekirjoitus ja nimenselvennös (anoja 1) / Signature and
clarification of name in block letters (applicant 1)

Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi. I confirm that all of the above information is correct and accurate.

Paikka ja aika / Place and date

Allekirjoitus ja nimenselvennös (anoja 2) / Signature and
clarification of name in block letters (applicant 2)

Kissaliiton merkinnät:
Notes by Kissaliitto:

LIITTEET:

allekirjoitettu kasvattaja-siitosurossopimus
maksukuitti kasvattajanimen rekisteröintimaksusta
todistuskopio suoritetusta Kissaliiton kasvattajan peruskurssista
TÄYTÄ LOMAKE SELVÄSTI / FILL FORM CLEARLY
Täyttöohjeet kääntöpuolella

Kissaliiton lomake 4.1

PK/1.1.2020

KASVATTAJANIMIANOMUKSEN TÄYTTÖOHJEET
Kasvattajanimen myöntämistä säätelevät FIFe:n ja Kissaliiton säännöt. FIFe:n jäsenten rekisteröimät ja FIFe:n hyväksymät kasvattajanimet kirjataan FIFe:n ylläpitämään kansainväliseen
kasvattajanimikirjaan (BCN).
Kasvattajalle myönnetään vain yksi kasvattajanimi. Jos kasvattajanimi on rekisteröity pariskunnalle (parille) ei kumpikaan osapuoli voi hankkia toista kasvattajanimeä. Pariskunnalla (parilla)
tarkoitetaan samassa osoitteessa asuvia henkilöitä. FIFe:n tulkinnan mukaisesti eri osoitteessa asuvat henkilöt eivät voi saada yhteistä kasvattajanimeä.
Molempien anojien tulee allekirjoittaa anomus.
Kasvattajanimen anojan/anojien ja omistajan/omistajien tulee olla jonkin Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen (jäseniä).
Kasvattajanimi myönnetään vain täysi-ikäiselle/täysi-ikäisille.
Kaikkien kasvattajanimeä anovien henkilöiden tulee suorittaa Kissaliiton kasvattajan peruskurssi
ennen nimen anomista.
Kasvattajanimen omistajuuden muuttuessa uuden omistajan/omistajien tulee olla suorittanut
kasvattajan peruskurssi.
Kasvattajanimiehdotuksen tulee olla enintään 18 konekirjoituslyöntiä tai merkkiä ja yksiosainen,
yksi väliviiva sallitaan. Ehdotus ei saa sisältää - EMS-koodia tai mitään muuta minkään rodun tai
rodun nimen lyhennettä eikä sanaa ”kissala” millään kielellä. Vain suomenkielisiä aakkosia saa
käyttää. Vierasperäiset etuliitteet (of, av, von, de, yms.) ovat kiellettyjä.
Nimi on kirjoitettava tarkalleen siinä muodossa, jossa sitä halutaan käyttää. Hyväksytyt
kasvattajanimet löytyvät FIFe:n kotisivuilta (www.fifeweb.org).
Kasvattajanimeä anoessa huomioi, että kasvattajanimen ja kissan nimen yhteispituus (sanavälit
mukaan lukien) saa olla enintään 40 konekirjoituslyöntiä.
Edellytyksenä kasvattajanimen saamiselle on allekirjoitettu kasvattaja- ja siitosurossopimus, joka palautetaan kasvattajalle kasvattajanimen hyväksymisen jälkeen.
Kasvattajanimi maksetaan etukäteen Kissaliiton tilille (FI33 1523 3000 1020 04, käyttäen viitettä 30106). Alkuperäinen kuitti tai tiliotteen kopio, sekä todistuskopio suoritetusta Kissaliiton kasvattajan peruskurssista liitetään kasvattajanimianomukseen. Voimassaolevan kasvattajanimen rekisteröintimaksun löydät Kissa-lehdestä tai Kissaliiton kotisivuilta
(www.kissaliitto.fi).
Anomuksen käsittelyaika on noin kaksi (2) kuukautta.
Anomuksessa tulee olla kaikkien anojien allekirjoitus.
Kasvattajanimen on oltava hyväksytty ennen astutusta.
Kysy tarvittaessa lisäohjeita oman yhdistyksesi sihteeriltä.
Täytetty anomus liitteineen lähetetään Kissaliiton toimistoon joko postitse tai sähköpostitse.

