UMOWA ADOPCJI PSA/KOTA

Umowa zawarta w dniu…………………………. w ……………………………… pomiędzy:
1. Fundacja Dla Zwierząt Bahati, z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 131/8, 60-185
Skórzewo,
a
2. ………………………………..zamieszkałym/łą w …………………………………………………………..,
nr dowodu osobistego ……………… zwanym/ą dalej Adoptującym.
Tel:

mail:

§1
Przedmiotem umowy jest pies/ kot ………………………… rasy …………………………, płeć ………………..
wiek ……….., znaki szczególne …………………………….., nr chipa …………………………………………

§2
Adoptujący zobowiązuje się:
1)

zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymać go w granicach
swojej posesji, nie wypuszczając swobodnie na teren otwarty bez dozoru;koty tylko w
domu lub w wolierze

2) zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu;
3) szczepić w wyznaczonych przez lekarza wet. terminach;
4) zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranną opiekę
medyczno-weterynaryjną;
5) nie trzymać psa na łańcuchu;
6) traktować adoptowane zwierzę z należnym istocie żywej szacunkiem,

7) nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym
eksperymentom;
8) nie rozmnażać;
9) w przypadku suki/kotki niesterylizowanej lub psa/kota niekastrowanego: poddać
sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji, a psa/kocura kastracji, maksymalnie do 12 tygodni
od momentu adopcji, pod rygorem odebrania zwierzęcia, chyba, że wystąpią
nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie zabiegu, lub zwierzę jest za
młode na wykonanie tego zabiegu. W przypadku niemożności przeprowadzenia
zabiegu w powyższym terminie, należy skontaktować się z Fundacją w celu ustalenia
nowego terminu zabiegu;
10) nie odsprzedawać ani też nie przekazywać przechowywanego zwierzęcia osobom
trzecim. Nie usypiać bez porozumienia z Fundacją , chyba, że w nagłym wypadku z
zalecenia lekarza weterynarii;
11) informować Fundację o zmianie miejsca pobytu zwierzęcia z podaniem jego adresu;
12) w ciągu 48 godzin od ewentualnego zaginięcia lub śmierci zwierzęcia poinformować o
tym Fundację ;
13) informować Fundację (telefonicznie, mailowo lub listownie) o stanie zwierzęcia,
początkowo po dobie, tygodniu, miesiącu, pół roku, roku, następnie co najmniej co
dwa lata.

§3
1. Adoptujący oświadcza, iż posiada odpowiednie warunki zapewniające właściwą opiekę
nad adoptowanym zwierzęciem.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Gabinetu Bahati do leczenia lub
konsultacji w przypadku leczenia w innym ZLZ ( w wyjątkowych sytuacjach można
odstąpić od tego punktu-zagrożenie życia, odległość ) i przeprowadzania tzw. wizyt
poadopcyjnych, w uprzednio uzgodnionym z Adoptującym terminie.
3. Bezpodstawne uchylanie się przez Adoptującego od ustalenia terminu wizyty
poadopcyjnej oraz od przeprowadzenie wizyty, stanowi podstawę rozwiązania niniejszej
Umowy i natychmiastowego odebrania Adoptującemu zwierzęcia.
4. W przypadku niewywiązywania się przez Adoptującego z powyższych ustaleń, jak również
działania niezgodnego z przepisami Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
Fundacja zastrzega sobie wyłączne prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie

natychmiastowym, co równoznaczne jest z obowiązkiem natychmiastowego wydania
przez Adoptującego zwierzęcia Fundacji . Koszty związane z dotychczasową opieką,
poniesione przez Adoptującego nie podlegają zwrotowi.

§4
Fundacja oświadcza, iż wszelkie znane informacje o wieku zwierzęcia, jego kondycji i stanie
zdrowia, stwierdzonym na dzień zawarcia umowy, zostały Adoptującemu przekazane.
Fundacja nie odpowiada względem Adoptującego w przypadku ujawnienia się chorób lub
pogorszenia się stanu zdrowia lub nawet śmierci zwierzęcia, które będą mieć miejsce w
przyszłości.

§5
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają
przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt.

§7
Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§8
Załącznik do niniejszej umowy stanowi Oświadczenie Adoptującego.

_________________

_________________

Fundacja Dla Zwierząt Bahati

Adoptujący

Oświadczenie Adoptującego

1. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o wieku, stanie zdrowia i kondycji psycho-fizycznej
zwierzęcia, stwierdzonej na dzień zawarcia niniejszej umowy i nie będę z tego powodu zgłaszał w
przyszłości żadnych roszczeń.
2. Oświadczam, że jestem świadomy(a) tego, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi
odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Fundacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

_______________ dnia ____________
(Miejscowość)

______________________
(Imię i nazwisko Adoptującego)

Bahati,

