UMOWA ADOPCYJNA PSA / KOTA
zawarta w dniu ................... w Kołobrzegu pomiędzy:
Schroniskiem dla Zwierząt w Kołobrzegu przy ul. VI Dywizji Piechoty 60. NIP 671-175-29-96,
REGON 320413065 zwanym dalej dotychczasowym opiekunem,
a

..................................................……….zamieszkałym/ą w ..............…................…….. przy ulicy
...................….................... , numer dowodu os. lub pesel ……………………………………….. ,
tel.................………………..…......…......, e-mail..................................... zwanym/ą dalej osobą adoptującą.
§1

1.Dotychczasowy opiekun przekazuje osobie adoptującej psa/kota płci.…........, rasa..………........., w wieku

........................ , o imieniu lub nr z rejestr. ....................., nr chipa...........……..................…….... ,
znaki szczególny................................................ .
2.Osoba
adoptująca
określa
miejsce
stałego
pobytu
psa/kota*
pod
adresem
.............................................................................................. i zobowiązuje się do pisemnego
powiadomienia w terminie 7 dni o zmianie adresu pobytu zwierzęcia. Nie dotyczy okazjonalnych i
krótkich wyjazdów.
3. Miejsce przebywania psa/kota*: mieszkanie (dom)*, kojec*, na ogrodzonym i zabezpieczonym terenie
posesji*, inne (jakie)*...................................................................
§2

Osoba adoptująca zobowiązuje się:
1) traktować zwierzę zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
2) zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie
3) zapewnić wystarczającą ilość spacerów oraz wybieg
4) nie wykorzystywać zwierzęcia do pracy, polowania, walk albo do tresowania do celów obronnych
5) nie trzymać zwierzęcia na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany
6) zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i
odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii
7) nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym
8) nie odsprzedawać, nie porzucać i nie przekazywać w charakterze prezentu ani towaru wymiennego
osoba trzecim.
9) w ciągu 2 tygodni od daty adoptowania istnieje możliwość, aby w uzasadnionym przypadku oddać do
Schroniska adoptowane zwierzę.
§3

1. Dotychczasowy opiekun ma prawo przeprowadzenia zapowiedzianych i niezapowiedzianych kontroli w
miejscu pobytu zwierzęcia.
2. W razie stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, dotychczasowy
opiekun ma prawo odebrać zwierzę osobie adoptującej. Osoba adoptująca zobowiązuje się w takim
przypadku bezzwłocznie wydać zwierzę dotychczasowemu opiekunowi.
§4

1. Całkowita odpowiedzialność oraz koszty utrzymania i opieki nad zwierzęciem spoczywają na osobie
adoptującej od dnia zawarcia umowy adopcyjnej.
2. Osoba adoptująca oświadcza, że stan zwierzęcia jest mu znany, zapoznał się z nim i nie rości w związku
z nim żadnych pretensji.
§5

Osoba adoptująca przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi jej
odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt.
§6

Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym a nie umową kupna / sprzedaży.
§7

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

........................................
Dotychczasowy opiekun

.................................
Osoba adoptująca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia inspekcji wynikającej ze zobowiązania (
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych osobowych)

