EU-PASSILLISEN HEVOSELÄIMEN ILMOITTAMINEN TIETOKANTAAN
Tietokantaan ilmoitetun hevoseläimen oikeasta identiteetistä vastaa omistaja itse. Yksilöllä ja sen jälkeläisillä ei ole ei
näyttely- eikä ravikilpailuoikeutta, eikä jälkeläisiä rekisteröidä rodun kantakirjaan. Jalostukseen käytön ja näyttely- ja
ravikilpailuoikeuden ehtona on identiteetin varmennus Suomen Hippos ry:n hyväksymän tunnistajan toimesta.
Identiteetin varmentamista suositellaan kaikille maahantuoduille hevoseläimille. Oman alueesi hevosjalostusliiton
tunnistajan yhteystiedot löydät osoitteesta www.hevosjalostusliitot.fi
1. Hevonen voidaan merkitä tietokantaan sukutiedoilla tai ilman. Sukutiedoilla merkittävillä tulee olla jalostusjärjestön myöntämä
passi tai erillinen breeding certificate passin liitteenä.
2. Kirjoita lomakkeelle hevosen väri, merkit (myös mahdollinen polttomerkki) sekä mikrosirunumero. Omistaja vastaa siitä, että
passissa ilmoitetut tunnistetiedot vastaavat eläintä.
3. Hevoset, jotka ovat syntyneet ja tunnistettu passia varten 1.7.2009 jälkeen tulee olla merkitty mikrosirulla. Jos näin ei
ole, on hevonen sirutettava ennen tietojen tallentamista tietokantaan. Poikkeuksena maat, joissa polttomerkintä on ollut käytössä
hyväksyttynä tunnistusmenetelmänä.
4. Mikäli hevonen on merkitty mikrosirulla, tulee passissa oleva sirunumero olla kirjoitettu lomakkeelle, jotta hevosen
tiedot voidaan tallentaa tietokantaan. Omistaja vastaa siitä, että siru on luettu ja löytyy hevosesta.
5. Liitä lomakkeen mukaan alkuperäinen hevospassi sekä mahdolliset muut liitteet. Tietokantaan tulee merkintä siitä, onko
maahantuontitodistusta esitetty. Omistajan vastuu on kuitenkin säilyttää todistus viiden vuoden ajan huolimatta siitä, onko sitä
tarkastettu tietokantaan merkitsemisen yhteydessä.

Suomen Hippos ry/
Jalostuspalvelut
Tulkinkuja 3,
02650 Espoo
Puh. 020 760 500

Luethan ohjeet huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä!

EU-PASSILLISEN HEVOSELÄIMEN
ILMOITTAMINEN TIETOKANTAAN

Hevonen/poni merkitään tietokantaan minimitiedoilla, ilman sukutietoja, hinta 70 euroa.
Hevonen/poni merkitään tietokantaan sukutiedoilla, hinta 95 euroa.
Hintaan lisätään hinnaston mukainen posti/käsittelykulu

Hevosen / ponin nimi

Sukupuoli

UELN-/rekisterinumero

SRL-numero
(jos on)
Syntymäaika

Rotu
Hevosen väri
(kimolla myös syntymäväri)
Hevosen tuntomerkit
(pää, kaula, runko, jalat, kaviot, polttomerkit)
Hevonen on merkitty mikrosirulla numero
Vakuutan, että passin ja ilmoittamani hevosen tunnistetiedot vastaavat toisiaan.
Ilmoituksen mukana toimitettavat liitteet:
Alkuperäinen hevospassi

Kopio TRACES-terveystodistuksesta tai vastaavasta vakuudesta / rajatarkastustodistusta (säilytettävä 5v. ajan)
Muu, mikä

Syntymäaika

Omistaja
Nimi
Lähiosoite

Sähköposti

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Haluan passin palautettavan postiennakolla
Jos yllä mainittua kohtaa ei ole valittuna, passi palautetaan tavallisena kirjelähetyksenä. Postiennakkolähetykset kuuluvat postin
seurannan piiriin, jolloin mahdollisesta kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä on mahdollista hakea korvausta. Suomen
Hippos ry ei korvaa kadonneista tai vahingoittuneista lähetyksistä aiheutuvia kuluja.
Allekirjoituksellani todistan tässä lomakkeessa mainitut tiedot oikeiksi ja vakuutan että minulla on omistusoikeus yllä mainittuun
hevoseen.
Paikka ja päivämäärä

ALLEKIRJOITUS
Huom! Alaikäisen puolesta ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja.

Ilmoituksen vastaanottaja
Päiväys, leima

NIMENSELVENNYS
Tulosta

Suomen Hippos ei vastaa tällä lomakkeella ilmoitetun hevosen omistusoikeudesta. Mikäli omistajuus halutaan merkitä
yrityksen, yhteisomistuksen tai tallinimen nimiin, tulee tästä toimittaa erillinen tallinimen/yhteisomistuksen rekisteröintilomake.

