Ostu- ja müügikuulutuste avaldamise kord Eesti Kennelliidu
koduleheküljel.
Kinnitatud EKL Juhatuses 04.01.2007
Muudetud EKL juhatuses 12.07.2012 (p 1.4. ja p. 1.6. – muudatused kehtivad vastuvõtmise hetkest)
Kehtib alates 27.01.2007

1.

Üldist

1.1

Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) kodulehekülje kuulutuste osa koosneb osadest: Ost ja
Müük.
Kuulutus peab olema esitatud kas eesti või inglise keeles.
EKL bürool on õigus kuulutusi keeleliselt korrigeerida.
Kuulutused lisatakse koduleheküljele kolme tööpäeva jooksul peale pesakonna
registreerimise avalduse ja vanemate dokumentide laekumist EKL büroosse ning neid
hoitakse üleval üks kuu.
Kuulutaja võib lühendada või pikendada üleval hoidmise aega.
Kuulutustega seotud hinnakirja kehtestab EKL juhatus. Alates 01. jaanuarist 2011.a. on
kuulutuse avaldamise hind 1 (ühe) kuu eest 7 EUR.
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Osa OST

2.1
2.2

Kuulutused alalehel OST on vabas vormis.
Kuulutusi võib edastada EKL büroole kirjalikult või e-mailiga. Privaatsuse tagamiseks
võib e-mailiga edastatud kuulutusel olla kontaktiks vaid e-maili aadress.

3.

Osa MÜÜK

3.1

EKL kodulehel avaldatakse ainult EKL liikmete omanduses olevate ja
tõuraamatumäärusele vastavate pesakondade või koerte müügikuulutusi. Pesakonna
müügikuulutuse võib avaldada hetkest, mil pesakonna registreerimisavaldus on esitatud
EKL büroole.
Kuulutusi saab EKL büroole edastada kirjalikult või e-mailiga. E-mailiga saadetud
kuulutuses peab olema märgitud kuulutuse eest tasumise pangaülekande number ja
kuupäev.
Enne kuulutuse lisamist kodulehele kontrollitakse andmed EKL büroos. Kui esitatud
andmed on puudulikud või nende õigsust ei ole võimalik kontrollida või need ei leia
tõestust, on EKL bürool õigus jätta kuulutus avaldamata.

3.2

3.3

3.4

Kuulutuse lisamise sooviavalduses tuleb näidata:
-

Kasvataja nimi ning kennelnimi (viimane olemasolul);
Kasvataja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, koduleht);
Pesakonna sünniaeg (pp.kk.aaaa);
Kutsikate arv pesakonnas sugupoolte kaupa, soovi korral võib täpsustada ka
kutsikate värvid ning vabade kutsikate arvu;
Pesakonna isa ja ema nimed ja registreerimisnumbrid ning kinnitatud tiitlid.
Terviseuuringute ja koolitustulemuste avaldamine on kohustuslik tõugudel, kus
need on aretuse erinõuetega kinnitatud.

3.5

Kuulutusele võib lisada pesakonna mõlemast vanemast ühe pildi. Pilt peab olema
edastatud EKL büroole elektrooniliselt, JPG või BMP formaadis. Pildil olev koer ei tohi
olla riietatud. EKL bürool on õigus jätta sobimatu pilt avaldamata.

3.6

Kuulutused avaldatakse EKL kodulehel järgnevas vormis:

TÕUG
Kennel / kasvataja
Pesakonna sünniaeg
Kutsikaid pesakonnas
Isa:
Nimi
Pilt
Kinnitatud tiitlid
Terviseuuringud
Koolitustulemused
3.7

KENNELNIMI, inimese nimi, telefon, meil, koduleht
pp.kk.aaaa
x isast ja x emast (soovi korral värvid), vabad x isast ja x emast.
Ema:
Nimi
Pilt
Kinnitatud tiitlid
Terviseuuringud
Koolitustulemused

EST-registris olevate koerte nimed on viitadeks antud koera infole EKL tõuregistris.

