
KASVATAJALEPING 
Kasvatan  
  

     Tõug 

Kasvatustöö eesmärgiks on parandada minu poolt kasvatatavat kassitõugu ja kasvatada võimalikult 
puhtatõulisi, terveid ning hea iseloomuga kasse. Selle saavutamiseks kohustun täitma järgmisi klubi 

reegleid:  

1. Kasvatustöös kasutan ainult tervet ja healoomulist kassi. Kassil ei tohi olla songa.  

2.a. Olen teadlik, et emasel kassil peab enne esimest paaritust olema näitusehinne vähemalt 
"EXCELLENT" avaklassis. See annab õiguse ainult ühele pesakonnale. Edaspidiseks aretuseks saan 
loa. 

b. Alates 01.01.2006.a. selleks, et kasutada kassi aretuses peab ta saama Championi (CH) tiitli. 

"Excellent" hindega tuleb korrata igal aastal vähemalt 1 kord hinnet. 

c. Paaritan ainult isasega, kellel on paarituseks nõutav hinne.  

d. Alates 01.01.2006.a. Teistest klubidest tulnud kassid  kuuluvad kohustuslikus korras 
akteerimisele. 

e.  Klubi prestidendil on kohustus kassipoigi akteerida kassipoegi enne tõutunnistuste väljastamist. 

3.a. Kohustun enne esimest paaritust registreerima klubis kasvatajanime.  

b. Enne paaritamist veendun selles, et plaanitsetav kombinatsioon oleks lubatud. Muudel juhtudel 

taotlen juba ette eriluba klubi juhtkonnalt.  

4. Paaritusmaksust lepin kasvatajaga kokku enne paaritust, mille kohta teen kohe kahes eksemplaris 
kirjaliku lepingu. Maksu tasumise kinnituseks on minu allkiri paaritustunnistusel. Suulised lepingud 

ei kehti.  

5. Paarituse ebaõnnestumisel pean vähemalt kolmenädalase vaheaja, enne kui üritan uuesti teise 
teovõimelise isasega.  

Samal emasel luban tulla enimalt 3 pesakonda 2 aasta jooksul, samas pesakondade vahe ei tohi olla 

vähem, kui 8 kuud. Arvestust peetakse sünniajast.  

6. WCF kasvatajana kohustun kassipoegi registreerima kõigepealt WCFi-s. 

7. Poegi kasvatan puhtuses ja hoolikalt, et nad areneksid võimalikult hästi. Loovutamise hetkeks 
peavad pojad olema heas seisukorras ja vähemalt 12 nädalat vanad.  

8. Pojad loovutan ainult klubi ostu-müügi lepinguga. Loovutan pojad vaid siis, kui olen kindel, et nad 
satuvad normaalsetesse tingimustesse ja võimalust mööda jälgin nende arengut ka edaspidi.  

9. Kasvatustöös annan alati õigeaegselt tõest teavet nii kassi, kui ka tema poegade võimalike vigade 
kohta.  

10. Kogu oma kassialases tegevuses kohustun täitma hetkel kehtivaid klubi reegleid ja juhtnööre.  

Selle lepingu mittetäitmise korral kaotan üheks aastaks või alatiseks õiguse tegutseda 
kasvatajana klubi piires.  

Kui mõni punkt ei vasta reeglitele, tuleb poegade registreerimisel maksta topelt. 

Seda lepingut tehakse kaks eksemplari, üks kasvatajale, teine klubile. 
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