Lomake on sähköisessa muodossa, joten voit täyttää sen allekirjoituksia ja vastaanottajan tietoja
lukuunottamatta tietokoneella ennen tulostamista.

TALLINIMEN REKISTERÖINTI
Suomen Hippos pitää rekisteriä tallinimistä. Tallinimi on anottava kirjallisesti rekisteröitäväksi.
Anomuksesta tulee käydä ilmi omistajan / omistajien nimet, syntymäajat ja osoitteet sekä tallinimen kotipaikka ja
virallinen edustaja, joka allekirjoittaa tallinimen puolesta.
Tallinimi rekisteröidään kerran, eikä sitä tarvitse uusia.
Yhtiötä rekisteröidessä tallinimeksi tarvitaan kaupparekisteriote, josta selviää ne henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus.
(Kts. voimassa oleva hinnasto osoitteesta www.hippos.fi)

Tallinimen käyttöön liittyy seuraavia vahvistettuja periaatteita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallinimi haetaan oheisella kaavakkeella
Tallinimen omistajana voi olla yksi tai useampi henkilö, myös oikeushenkilö
Tallinimen edustajana voi olla vain täysi-ikäinen henkilö
Mikäli tallinimen edustaja ei ole osaomistajana tallinimessä, vaaditaan omistajilta valtakirja edustajuudesta
Kun hevonen siirtyy yksityishenkilöltä tallinimen omistukseen, on tästä tehtävä omistajanvaihdosilmoitus normaaliin
tapaan
Tallinimessä tulee olla tunnusosa (“Talli”, “Stall”, “Stable”, “Team” tms.) joko nimen alussa tai lopussa, mikäli
tallinimi ei muutoin eroa hevosen nimistä
Tallinimen eri osien suositellaan olevan samaa kieltä
Tunnettua tavaramerkkiä, tuotenimeä, liikeyrityksen tai yhtiön nimeä ei voi käyttää tallinimenä tai sen osana
Tallinimirekisteriin ei hyväksytä siellä jo olevaa samaa tai samankaltaista nimeä
Muutokset tallinimen omistaja- ja edustajatietoihin tehdään kirjallisesti päiväyksellä ja allekirjoituksella varustettuna

Toimitusosoite:
Suomen Hippos/
Merja Asplund
Tulkinkuja 3
02650 Espoo
puh. 020 760 5245
merja.asplund@hippos.fi

Suomen Hippos ry/
Asplund Merja
Tulkinkuja 3
02650 ESPOO
puh: 020 760 5245
fax: 020 760 5291
Nimiehdotukset

Lue ensin kaavakkeen täyttöohjeet huolellisesti edelliseltä sivulta.

TALLINIMEN
REKISTERÖINTIHAKEMUS

Tallinimen/ oikeushenkilön kotipaikka

Tallinimen omistajat - jokaisen syntymäaika ja osoite
1. Nimi

Syntymäaika

Osoite,
sähköposti
2. Nimi

Syntymäaika

Osoite,
sähköposti
3. Nimi

Syntymäaika

Osoite,
sähköposti
4. Nimi

Syntymäaika

Osoite,
sähköposti
5. Nimi

Syntymäaika

Osoite
sähköposti
6. Nimi

Syntymäaika

Osoite
sähköposti

Tallinimen tilitiedot näyttely-, kasvattaja- ja ravikilpailupalkintojen maksamista varten.
Tilinomistaja
IBAN-tilinumero
Tallinimen virallinen edustaja:

Nimi

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Lähiosoite

Puhelinnumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Päiväys

Edustajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Ilmoituksen vastaanottaja

Tulosta

Liittyy hevosen

Päiväys, leima

rekisteröintiin/om.vaihdokseen/hallinnanoikeudensiirtoon.

