UMOWA

ADOPCYJNA NR ……………/……….. *warunkowa

zawarta w dniu:

pomiędzy :

SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT MŁODOLINO 1 GM. DOBIEGNIEW , prowadzonym
przez Fundację Na Rzecz Zwierząt ALTAMIRA z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
66-400,ul. Kruczkowskiego 5/9,NIP 8513167666 KRS 0000448468 Tel.: 511-946-555
reprezentowanym przez:
………………………………………………………./stanowisko: ………..…………..…………
zwanym dalej Wydającym, a osobą adoptującą:
IMIĘ I NAZWISKO: ..………..……………………………………………………………………...
SERIA I NR DOW. OS. ………………………………….. NR PESEL: ….……………………….…………………
ADRES: …………………….………………………………………………………………………………………………………..
TELEFON : ……………………………………………. E-MAIL: …………………………………..……………………….
zwaną dalej Biorącym do adopcji
§1

Przedmiotem umowy jest
adopcja zwierzęcia o imieniu :
Numer ewidencyjny/chip:……………………………………………………................................
Gatunek:

*PIES / KOT / INNE ……………………..

Rasa/w typie rasy : ………………………………………………..

Płeć:

*SAMIEC/SAMICA

Wiek: …………………………………

Umaszczenie/znaki szczególne : …….…………………..............................................
Sterylizowana/kastrowany: *TAK/NIE

1.

2.

§2
Biorący do adopcji zobowiązuje się :
1) traktować zwierzę zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002, ze zm.);
2) zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, stały dostęp do czystej wody oraz odpowiednią ochronę
przed chłodem i wysokimi temperaturami w okresie letnim,;
3) zapewnić zwierzęciu wystarczającą ilość ruchu i kontaktu z człowiekiem
4) zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby oraz regularne szczepienia ochronne,
zabezpieczenie przeciwko ektopasożytom i odrobaczanie zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.
Biorący do adopcji wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli spełniania warunków niniejszej umowy
przez upoważnionych pracowników schroniska, urzędu gminy, weterynarza lub przedstawicieli organizacji
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
* niepotrzebne skreślić
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wydający oddaje Biorącemu zwierzę na własność, a Biorący do adopcji oświadcza, że wyraża na to
zgodę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Przeniesienie własności zwierzęcia wykastrowanego następuje w dniu zawarcia umowy, a zwierzęcia
niewykastrowanego w dniu poddania zwierzęcia zabiegowy *kastracji/sterylizacji.
W przypadku adopcji szczenięcia Biorący zobowiązuje się do poddania psa zabiegowi kastracji/sterylizacji
do ............................................. Biorący zobowiązuje się również do przedstawienia Wydającemu
zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego potwierdzającego wykonanie wyżej wspomnianego zabiegu.
Do tego czasu Biorący powinien zadbać aby nieświadomie nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia
np. w wyniku ucieczki.
W szczególnych przypadkach np. w wyniku pogorszenia sytuacji finansowej Biorącego, Biorący może za
pośrednictwem schroniska bądź osobiście wnioskować do gminy, z której zwierzę pochodzi, o pokrycie
części lub całości zabiegu kastracji/sterylizacji.
Biorący do adopcji oświadcza, że jego decyzja o adopcji zwierzęcia jest przemyślana, dobrowolna i nie
podjęta pod wpływem emocji. Jednocześnie jest świadom, że z chwilą zawarcia umowy ponosi pełną
odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność prawną za adoptowane zwierzę.
Jeżeli wystąpiłyby problemy z adaptacją psa lub z innych względów nie byłby możliwy jego dalszy pobyt
w domu Biorącego, Wydający musi być o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony.
Biorący do adopcji wyraża zgodę na odebranie zwierzęcia przez osoby wymienione w ust. 2 w przypadku
stwierdzenia złamania warunków niniejszej umowy.
§3

1. Wydający oświadcza, że adoptowane zwierzę odbyło regulaminową kwarantannę oraz, że adoptowane
zwierzę zostało poddane zabiegom profilaktycznym odnotowanym w książeczce zdrowia/ karcie
schroniskowej ( którą wydaje się podczas adopcji) .
2. Wydający oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy i przy zachowaniu należytej staranności, może
stwierdzić, iż zwierzę oddawane do adopcji jest zwierzęciem bezdomnym.
3. * Wydający oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy adoptowane zwierzę, w chwili wydania jest
zdrowe. Biorący oświadcza, że zapoznał się ze stanem fizycznym i zdrowotnym zwierzęcia i nie ma do
niego żadnych zastrzeżeń.
4. * Wydający oświadcza, że w momencie wydania adoptowane zwierzę jest leczone. Sposób leczenia
został omówiony podczas lekarskiej odprawy adopcyjnej. Biorący oświadcza, że zobowiązuje się
kontynuować leczenie na własny koszt zgodnie z zaleceniami Wydającego jak również dokonać zmiany
sposobu leczenia w przypadku wskazań lekarza weterynarii.
5. Wydający informuje, że utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia
odpowiednich władz lokalnych według miejsca zamieszkania.
§4
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w
postaci aneksu.
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy o ochronie zwierząt.
§6
Umowa o adopcji została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym
dla każdej ze stron.
* niepotrzebne skreślić

Wydający:

Biorący do adopcji:
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