Schronisko dla Zwierząt
w Olsztynie
ul. Turystyczna 2
10-369 Olsztyn
tel. (089) 526-82-15
Olsztyn, dn.

UMOWA ADOPCYJNA
DANE OSOBY ADOPTUJĄCEJ:
Imię i nazwisko osoby adoptującej:
Adres :
Numer telefonu:
Seria i numer dowodu osobistego:
Adres email:
DANE ZWIERZĘCIA:
Imię:

Płeć :

♀/♂

Rasa:

Cechy szczególne (maść):

Nr rejestru:
CZIP:

Schronisko zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w miejscu pobytu adoptowanego
zwierzęcia, rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz zabrania zwierzęcia w przypadku
stwierdzenia łamania postanowień niniejszej umowy adopcyjnej.
Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna – sprzedaży.

OSOBA ADOPTUJĄCA ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:
1. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i bezpieczne schronienie (w przypadku psa mieszkającego na
zewnątrz odpowiedniego kojca z właściwie ocieploną budę);
2. Zapewnić zwierzęciu staranną opiekę weterynaryjną (w tym szczepienia ochronne i zabiegi
profilaktyczne) odpowiednio do wieku, kondycji fizycznej i stanu zdrowia psa/kota.
3. Nie wypuszczać zwierzęcia bez dozoru na tereny otwarte oraz do wyraźnego, widocznego oznakowania
go (obroża/szelki z informacją zawierającą numer telefonu i adres właściciela zwierzęcia, itp.) poza
terenem zamkniętym.
4. Udzielać placówce Schroniska informacji o przebiegu aklimatyzacji zwierzęcia w nowym domu,
w sposób dogodny dla osoby adoptującej – telefonicznie, mailowo, listownie).
5. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie (jeśli jest to wymagane na terenie gminy osoby
adoptującej).
6. Nie trzymać zwierzęcia na uwięzi.
7. Traktować adoptowane zwierzę godnie, z poszanowaniem oraz zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie
Zwierząt.
8. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym.
9. Nie odsprzedawać i nie przekazywać zwierzęcia bez wcześniejszego ustalenia ze Schroniskiem.
Schronisko ma prawo do skontrolowania nowych warunków i podpisania umowy adopcyjnej z nowym
opiekunem.
10. Poinformować Schronisko o zaginięciu lub śmierci zwierzęcia w ciągu 48 godzin.
11. Poddania zwierzęcia zabiegowi sterylizacji/kastracji jeśli takowy nie został przeprowadzony do czasu
adopcji. Warunki zabiegu określa odrębny dokument. Do czasu wykonania zabiegu właściciel
zobowiązuje się nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia.
12. Informować Schronisko o wszelkich zmianach danych osobowych podanych podczas adopcji.
13. Umożliwić osobom upoważnionym wykonanie wizyty poadopcyjnej.

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

(podpis osoby adoptującej)

(podpis pracownika Schroniska)

1% PODATKU

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