Sosnowice, dnia .....................................

UMOWA ADOPCYJNA PSA
Zawarta pomiędzy:
Komunalnym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach,
Sosnowice nr 6, 72-410 Golczewo, NIP 9860214892, REGON 320606025, tel. 91 38 60 535,
793 844 842 zwanym dalej Schroniskiem
a
Imię i nazwisko ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego ................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego ……………………………… PESEL ……………………………..
Adres pobytu psa ………………………………………………………………………………..
zwanym/ą dalej Osobą Adoptującą.
§1
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach przekazuje
osobie adoptującej psa:
rasa................................................................... płeć ...................................................................
cechy szczególne (chip) .............................................................................................................
imię ................................................................... nr rejestru .........................................................
Kastrowany/Sterylizowany TAK/NIE
§2
OSOBA ADOPTUJĄCA PSA ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:
1. Zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i schronienie oraz
utrzymać w granicach swojej posiadłości, nie wypuszczając swobodnie na tereny
otwarte bez dozoru;
2. Zapewnić zwierzęciu wystarczającą ilość spacerów oraz wybieg;
3. Nie wykorzystywać zwierzęcia do pracy, polowania oraz walki;
4. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu;
5. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranną opiekę
medyczno–weterynaryjną zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, a w
szczególności obowiązkowe szczepienia ochronne (szczepienie p/wściekliźnie co 12
miesięcy oraz szczepienia profilaktyczne p/chorobom zakaźnym nie rzadziej niż co 2

1

lata, odrobaczanie nie rzadziej niż co 12 miesięcy, zabezpieczenia p/kleszczom i
pchłom);
6. Nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie z którego nigdy nie będzie wypuszczany;
7. Traktować adoptowane zwierzę z należytym mu szacunkiem;
8. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym;
9. Nie odsprzedawać i nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia w charakterze
prezentu ani towaru wymiennego osobom trzecim;
10. W ciągu 14 dni od daty adoptowania zwierzęcia istnieje możliwość odprowadzenia
adoptowanego zwierzęcia do Schroniska wraz z wydanymi dokumentami.
§3
1. Osoba Adoptująca oświadcza, że stan zdrowia zwierzęcia jest mu znany, zapoznał się
z nim i nie rości w związku z nim żadnych pretensji;
2. Całkowita odpowiedzialność oraz koszty utrzymania i opieki nad zwierzęciem
spoczywają na Osobie Adoptującej od dnia zawarcia umowy adopcyjnej.
§4
Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna –
sprzedaży.
§5
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§7
Osoba Adoptująca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Schroniska w
terminie 7 dni o zmianie adresu wraz z podaniem nowego adresu pobytu psa (nie
dotyczy okazjonalnych i krótkich wyjazdów).
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach zastrzega
sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia
przez pracowników Schroniska.
W razie stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia,
Schronisko ma prawo odebrać zwierzę osobie adoptującej. Osoba adoptująca
zobowiązuje się w takim przypadku bezzwłocznie wydać zwierzę Schronisku.
§8
Osoba Adoptująca przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi
jej odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z 21 sierpnia 1997
roku z późniejszymi zmianami.

...................................................

........................................................
podpis osoby adoptującej

podpis kierownika schroniska

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)
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