Hevosen hoitosopimus 2018 Loimihaassa
Hevosen omistaja _____________________________

sotu _________________

Puh. ________________________________________
s-posti ______________________________________
Hevosen nimi _________________________________

rek.nro _______________

Vakuutus on _____ Yhtiö__________________________ ei ole vakuutusta_______
Hevosen omistaja sitoutuu:
 maksamaan takuuvuokrasumman 420€, joka palautetaan sopimuksen päättyessä
 maksamaan hoitomaksun jokaisen kuun 3.päivään mennessä tai erikseen sovittuna päivänä
Valmennuskeskus Loimihaan tilille FI90 5539 0220 017957 ilman erillistä laskua
 merkitsemään hevosen varusteet, etenkin loimet selvästi
 kertomaan kaikki hevoseensa liittyvät erityispiirteet tarhauksen ja ruokinnan suhteen
 vastaamaan hevosensa aiheuttamasta aineellisesta vahingosta tallirakenteille ja aitauksille
 hyväksymään, että tallipitäjä ei vastaa hevosen sairastumisesta tai kuolemasta, ellei kyse ole
tallipitäjän tekemästä vakavasta huolimattomuusvirheestä
 suorittamaan tallipitäjälle madotusmaksun 2-3 kertaa vuodessa
 luovuttamaan karsinan kilpailukäyttöön ulkopuoliselle hevoselle kahden kilpailutapahtuman ajan/v
 huolehtimaan hevosensa hyvinvoinnista eläinsuojelulliset ja hyvät hevosmiestaidot huomioiden
 noudattamaan tallin käytänteitä ja lisäpalveluhinnastoa
Tallipitäjä sitoutuu:
 hoitamaan hevosta hoitosopimuksen mukaisesti
 ruokkimaan vähintään 3 krt/pvä. Päiväheinät on mahdollista jakaa kahteen osaan jos tallin
henkilökunnan aikataulut sen sallivat tai omistaja voi itse jakaa toiset päiväheinät niin sovittaessa
 ottamaan kaikki hevoset sisälle, jos kelien takia omatkin hevoset tulevat päiväheiniksi talliin.
 vastaamaan hevosen hoidosta ja hyvinvoinnista kilpailujen ajan, jolloin muut kuin kilpailuun
osallistuvat hevoset ovat yötä tarhassa tai laitumella
 tarhauksen sijaan käyttämään hevosen kävelykoneessa
Hevosen omistajan valitsema hoitosopimuksen muoto:
1) Täysihoito
2) Perushoito
3) Puolihoito _____________
TÄYSIHOITO
470 €
Sisältää ruokinnat (heinä, kaura aamu+ilta, kivennäinen), siivouksen, kuivituksen, tarhauksen
(minimi 4 h/pvä) ja loimituksen (yksi loimi päälle ja pois). Lisäravinteet omistaja antaa itse.
Lisäpalveluita on ostettavissa erillisen hinnaston mukaisesti (löytyy tallin ilmoitustaululta).
PERUSHOITO
420 €
Sisältää samat palvelut arkipäivisin kuin täysihoito, mutta viikonloppuisin ja arkipyhinä omistaja siivoaa
karsinan itse, tuo hevosen tarhasta sisälle ja laittaa ilta- ja aamuheinät valmiiksi la ja su. Kuivitus on sallittu
vain toisena viikonlopun päivänä.
PUOLIHOITO
370 €
Sisältää ruokinnat ja ulosviennin loimituksella. Omistaja siivoaa karsinan aina itse ja tuo hevosen sisälle sekä
laittaa ilta- ja aamuheinät valmiiksi päivittäin. Kuivitus on sallittu joka toinen tai joka kolmas päivä.
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja on irtisanottavissa puolin ja toisin 1 kuukauden irtisanomisajalla
Allekirjoitukset:
__________________________________
Hevosen omistaja

_____________________________________
tallipitäjän edustaja

