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MUUTOSANOMUS KASVATTAJANIMEEN
APPLICATION FOR CHANGE TO CATTERY NAME
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Kissaliiton lomake 4.4	PK/1.1.2020
Nykyiset omistajat ja yhteystiedot. / Present owners and contact information.
Hyväksytty kasvattajanimi / Chartered cattery name:
     
Omistaja 1 / Owner 1
Nimi / Name
     
Yhdistys / Club
     
Osoite / Address
     
Puhelin / Phone
     
Sähköposti / E-Mail
     
Omistaja 2 / Owner 2
Nimi / Name
     
Yhdistys / Club
     
Osoite / Address
     
Puhelin / Phone
     
Sähköposti / E-Mail
     
Jos omistajia on useampi, käytä kääntöpuolta. / If more owners, use the reverse side.

Muutokset / Changes

Omistajan nimenmuutos. / Changing of an owner’s name. HUOM! TÄMÄ ON MAKSUTON MUUTOS / 
NOTE! THIS CHANGE IS FREE OF CHARGE

Vanha nimi / Previous name 
     
Uusi nimi / Incoming name
     


Toinen yllämainituista omistaja luopuu oikeudestaan kasvattajanimeen. / One of the above-mentioned owners is giving up the ownership of the cattery name.

Kasvattajanimi jää: / Cattery name retain to:
     


Kasvattajanimen omistaja on kuollut, kasvattajanimi siirtyy lailliselle perilliselle. / The owner of the cattery name has passed away, cattery name is transferred to a lawful heir.

Nimi / Name
     
Yhdistys / Club
     

Osoite / Address
     

Puhelin / Phone
     
Sähköposti / E-Mail
     


Muu muutos (anomukseen liitettävä erillinen selvitys ja perustelut). / Other change (motivation and documents to support the application must be attached)

Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi / I confirm that all of the above information is correct and accurate.
Kasvattajanimen vanhojen ja uusien omistajien allekirjoitukset. Signatures of the new and present owners of the cattery name.

               Mukaan liitettävä maksukuitti muutosmaksusta. /

Paikka ja aika / Place and date


The receipt for the payment for change needs to be attached





Allekirjoitus ja nimenselvennös / Signature 



Allekirjoitus ja nimenselvennös / Signature


Kissaliiton vahvistus / Confirmation of Kissaliitto:

Allekirjoitus ja nimenselvennös / Signature





FIFén hyväksyntä / Approval of FIFé:
Allekirjoitus ja nimenselvennös / Signature


Allekirjoitus ja nimenselvennös / Signature




