UMOWA ADOPCYJNA PSA
Numer ewidencyjny psa: ……………..…………
Zawarta w dniu ………….……… w Cieszynie pomiędzy:
IMIĘ: ........................................................... NAZWISKO: ...............................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA: ........................................................................................ TELEFON: …….…….…..……………...
NUMER I SERIA DOWODU OSOBISTEGO: ...................................................... zwanym(ą) dalej w umowie Adoptującym
a
SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT „AZYL”, POŁOŻONYM W CIESZYNIE, PRZY ULICY CICHEJ 10, REPREZENTOWANYM PRZEZ BEATĘ
I MIECZYSŁAWA KOWALCZYK, zwanym dalej w umowie Oddającym do adopcji
par.1

Oddający do adopcji oddaje Adoptującemu psa rasy ………………….……… płeć ……..……. wiek …...........……..…
długość sierści, umaszczenie …………………………………….………… numer czipa ………...…………………...……
Pies zostaje wydany do adopcji po upływie wymaganego 14-dniowego okresu kwarantanny w schronisku.
par.2

Adoptujący zabierając psa opisanego w par.1 do adopcji zobowiązuje się:
1. Poddać psa obowiązkowemu (zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt) zabiegowi sterylizacji/kastracji na koszt schroniska,
w lecznicy weterynaryjnej „Olwet” w Cieszynie, ul. Chrobrego 25, tel. 602 429 213, w terminie do 6 tygodni od adopcji.
2. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, stały dostęp do świeżej wody i schronienie, oraz utrzymać w granicach swojej posesji,
nie wypuszczając swobodnie na tereny otwarte bez dozoru.
3. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu.
4. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranna opiekę medyczno- weterynaryjną,
a w szczególności obowiązkowe szczepienia ochronne.
5. Nie trzymać psa na łańcuchu. W przypadku psa mieszkającego na zewnątrz (w kojcu) zapewnić mu właściwie ocieploną
budę oraz odpowiedni wybieg.
6. Traktować adoptowane zwierzę z należytym mu szacunkiem.
7. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym eksperymentom.
8. W przypadku wystąpienia medycznych przeciwwskazań do zabiegu sterylizacji/kastracji nie rozmnażać.
9. Jeśli pies ucieknie, zobowiązuję się powiadomić osobę wydającą psa, jak też podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające
do odnalezienia go.
10. Nie odsprzedawać ani też nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia w charakterze prezentu lub towaru wymiennego
osobom trzecim.
11. Pies nie jest rzeczą i nie podlega zwrotowi. Oddanie psa do schroniska jest możliwe wyłącznie w ciągu 3 dni od dnia
adopcji w skrajnych, udokumentowanych przypadkach (np. pogryzienie). W pozostałych przypadkach, jeżeli adoptujący
nie jest w stanie pełnić dalszej opieki nad psem zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w znalezieniu psu nowego
domu, a także zawiadomić o zaistniałej sytuacji Fundację „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71. Do czasu znalezienia psu
nowego domu, Adoptujący jest zobowiązany zapewnić psu schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
12. Jeśli zdarzy się sytuacja, że suka została pokryta przez psa, Adoptujący zobowiązuje się pokryć koszty usunięcia ciąży
u suki lub – w razie podjęcia takiej decyzji – uśpienia ślepego miotu.
par.3

1. Oddający do adopcji zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu zwierzęcia, oraz
rozwiązania umowy adopcyjnej i zabrania zwierzęcia w razie nie wywiązania się z warunków umowy adopcyjnej
opisanych w par. 2, stwierdzenia nieodpowiednich warunków, oraz złego traktowania zwierzęcia.
2. Niniejszy dokumenty jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna – sprzedaży.

………………..………………………..…

….…………….………………..……

podpis Oddającego do adopcji

podpis Adoptującego

OŚWIADCZENIE ADOPTUJĄCEGO

1. Oświadczam, że jestem świadomy(a) tego, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na
podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr 111 poz.724).
2. Wyrażam zgodę na zarejestrowanie adoptowanego zwierzęcia, wraz z moimi danymi kontaktowymi i numerem czipa
zwierzęcia w międzynarodowej bazie danych zwierząt Safe-Animal.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Schroniska dla Zwierząt „Azyl”, zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).
………………………………………..
czytelny podpis Adoptującego

