EESTI KENNELLIIT / ESTONIAN KENNEL UNION
KOHTUNIKUKUTSE KINNITUS FCI NÄITUSEKOHTUNIKU JA FCI
NÄITUSEKORRALDAJA VAHEL
Käesoleva kohtunikukutse allkirjastamisega kohtunik
Ees- ja perekonnanimi

Hr

Aadress:
tänav, linn, sihtnumber, riik

Mobiiltelefon
E-posti aadress
ja näitusekorraldaja
Nimi
E-posti aadress
Kontaktisik
(nimi, telefon, e-posti aadress)

lepivad kokku, et eespool nimetatud kohtunik hindab näitusel:
järgmistel tingimustel:
Tegemist on sisenäitusega
Näitusekorraldaja tagab kvalifitseeritud ringisekretäri/tõlgi hindamisprotsessi sujuvaks kulgemiseks.

Hindamise keel:

Eesti

Kohtunik on nõus hindama:

Inglise

Saksa

80 koera päevas

Prantsuse

Hispaania

Muu:_________________

100 koera päevas

Käesoleva lepingu allkirjastamisega on kohtunik palutud hindama selle dokumendi lisas nimetatud tõuge ja kohtunik on
kutse aktsepteerinud. Kui kutse edastamise ajal puudub info tõugude kohta, tuleb see edastada ja tõugudes kokku
leppida vähemalt kaheksa päeva enne näituse toimumist.
Kohtunik nõustub järgima FCI näituste ja näitusekohtunike eeskirju, FCI näitusekohtunike tõukoerte heaolu tagamise
koodeksit, näitusekohtunike aluspõhimõtet: koerad peavad sobima täitma oma algset funktsiooni ja Eestis kehtivaid
reegleid seoses hindamise ja näitusekohtunike käitumisega. Hindamisel tuleb lähtuda eranditult FCI tõustandarditest
(v.a mitte-FCI tõud). Näitusekorraldaja nõustub järgima kõiki FCI reegleid, mis puudutavad koertenäituste korraldamist,
päevas hinnatavate koerte maksimaalset arvu, kohtuniku majutust ja reisikorraldust kooskõlas FCI rahvusvaheliste
eeskirjadega.

REISIMINE JA MUUD KULUD
Kõik transpordikulud (sh lennujaama sõitmine, kohtuniku päevaraha, viisakulud ja muud kulud) tasub näitusekorraldaja
vastavalt FCI näituste ja näitusekohtunike eeskirjadele. Hüvitise saamiseks tehtud kulutuste eest peab kohtunik esitama
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arved. Reisikulud hüvitatakse sularahas näitusel hindamise viimasel päeval. Tasumine toimub eurodes, kui ei ole
eelnevalt teisiti kokku lepitud. Enne käesoleva lepingu allkirjastamist peavad näitusekorraldaja ja kohtunik leppima
kokku reisikorralduses ja lennupileti reisiklassis või transpordis.

Lennukiga reisimine

⃝ jah

⃝ ei

NB! Reisikorralduse eest vastutab näitusekomitee, kes teavitab kohtunikku üksikasjadest ja ajagraafikust.

Lähim lennujaam ja kaugus kodust

___________________________ nimi ___________ km

Kohtuniku muud kulud
(parkimine, kindlustus jms – kõik arved tuleb kaasa võtta)

Autosõit (kust) ___________ (kuhu) ___________

___________ km (0,35 €)

kokku ___________ €

Päevaraha

hindamise päev 75€ ________päeva ___________ €
reisimise päev 35€ _________päeva ___________ €

Näitusekorraldaja vastutab kohtunike heaolu ja võõrustamise eest näitusepäevadel ning üks päev enne ja üks päev
pärast näitust vastavalt kohtuniku reisigraafikule nendel päevadel. Hotellimajutus peab vastama vähemalt 3 tärni
nõuetele. Kõik toidukorrad alates saabumise hetkest kuni lahkumiseni tagab korraldaja. Sama kehtib transpordi kohta
näituse toimumiskohta / toimumiskohast ning kohalikust lennujaamast / kohalikku lennujaama.

Õhtused üritused, õhtusöögiga

kaheinimesetuba

üheinimesetuba

Hotellimajutus

⃝ jah
inimeste arv .......

⃝ ei

Kohtuniku erisoovid
(mittesuitsetajate tuba, erimenüü jms)

Kas Teile on saadetud kutse hinnata Eestis viimase 6 kuu jooksul:

jah

ei

TÜHISTAMINE
Kohtunik võib käesoleva kohtunikukutse tühistada ainult väga mõjuvatel põhjustel, nagu raske haigus või perekondlikud
või ametialased kohustused. Kohtunik peab saatma tühistamisteate näituse korraldajale esimesel võimalusel.
Põhjendusega tühistamisteade tuleb saata e-posti aadressile. Kohtunik peab hüvitama korraldaja poolt juba tehtud
reisikulud, samuti viisakulud.
Korraldajal on õigus kohtunikukutse tühistada ainult juhul, kui näitus tühistatakse, näitusele on registreerunud liiga vähe
osalejaid või kui kohtunik ei ole järginud käesoleva kohtunikukutse nõudeid. Sel juhul peab korraldaja kohtunikku
tühistamisest viivitamatult teavitama ja kohtuniku poolt juba tasutud reisikulud, sh viisakulud, kohe täielikult hüvitama.
Käesoleva vormi allkirjastamisega nõustume selle kohtunikukutse tingimustega.

_________________________________
_________________________________
FCI näitusekohtuniku allkiri
FCI näitusekorraldaja allkiri
Meil on hea meel, et võtsite meie kutse vastu ning palume teil
täidetud leping meile tagasi saata enne ___________

