UMOWA ADOPCYJNA
PSA
nr……../……../……../…..
www.amicus.glogow.pl

mail: amicus.glogow@wp.pl

Zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy:
Głogowskim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom AMICUS z siedzibą w Głogowie,
telefon kontaktowy: 667 966 567 alarmowy;

698 305 889 pn-pt 18-20

zwanym dalej Wydającym.
a
imię:……………………..…………………………… nazwisko:…………………………….…………..……
nr dowodu tożsamości:..……………………..……… Nr PESEL: ….…………………………………………
adres kontaktowy: …………………………………………..……………………………..………….…………
telefon kontaktowy: ………………………….……… email:…………….…………………..……………….
Osobą podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych warunkach, zwaną dalej
Adoptującym.
Umowa dotyczy adopcji psa o tymczasowym imieniu ………………………..….……….………………..
posiadającym następujące cechy identyfikacyjne:
płeć: ……………………………….…………………. rasa: ………………….……………………………..…
chip: ………………..………………..…………..…… wiek/data urodzenia:………………..….……………
maść: ………………………………………….……… kolor oczu: ……………………………………………
daty szczepień: ………………..………………………………………….………………………………………
okres kwarantanny: ………………………………………………………………………………………………
§ 1. Zobowiązuję się do otoczenia w/w psa rzetelną opieką, zapewniając mu wikt, warunki do
zdrowego życia, bezpieczeństwo oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego
zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz.
724 ze zmianami)
w tym:
1. Zobowiązuję się do zabezpieczenia miejsca i terenu na którym pies przebywa, chroniąc
przed ucieczką, przypadkowym wyjściem, pogryzieniem, kradzieżą, itp. Jeśli pies ucieknie, zobowiązuję się powiadomić osobę wydającą psa, jak też podjąć wszelkie możliwe
kroki zmierzające do odnalezienia go.
2. Adoptujący
określa
miejsce
stałego
pobytu
psa
pod
adresem:
……………………………………………………………………………………………………………………………….… i zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia w terminie 7 dni o zmianie adresu pobytu
psa. Nie dotyczy okazjonalnych i krótkich wyjazdów. Miejsce przebywania psa: mieszkanie (dom), kojec, na ogrodzonym i zabezpieczonym terenie posesji, inne (jakie)
…………………………………………………………….. . ZABRANIA SIĘ TRZYMANIA PSA NA ŁAŃCUCHU!
3. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuję z posiadania psa, zapewnię mu opiekę nowego,
troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna i powiadomię o tym kroku osobę wydającą, która ma prawo do skontrolowania nowych warunków i podpisania umowy adopcyjnej z nowym opiekunem. Pod żadnym względem nie porzucę psa ani nie oddam go do obcego
schroniska.
4. Pies będzie miał obrożę z moim telefonem i/lub adresem. Nigdy nie założę psu obroży
typu „kolczatka”.
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5. Pies będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczany, szczepiony,
a w razie choroby leczony z należytą troską.
6. Wyrażam zgodę na kontrole poadopcyjne w miejscu pobytu psa, w czasie których pokażę
psa i książeczkę zdrowia do wglądu. Osoba reprezentująca GSPZ AMICUS będzie miała
możliwość sprawdzania warunków przetrzymywania psa, sposobu jego żywienia, prawidłowej socjalizacji, stanu jego zdrowia, odpowiedniej opieki weterynaryjnej, odpowiedniej ilości ruchu.
7. Pies nie zostanie sprzedany. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku. Pies nie
zostanie poddany eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym.
8. Pies nie jest przeznaczony do rozrodu – zobowiązuję się do sterylizacji (suczka) lub
kastracji (samiec) w terminie do …………………………………..….. i poinformowania
w terminie 7 dni od podanej daty osoby wydającej psa o dokonaniu zabiegu.
9. W przypadku poważnego zachorowania psa, wypadku, śmierci, zobowiązuję się w terminie 3 dni zawiadomić Stowarzyszenie podając szczegóły. Jeżeli zaistniałaby jakakolwiek przyczyna do uśpienia psa, Adoptujący może to uczynić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Stowarzyszenia. Zgoda zostanie wydana wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia od weterynarza o wskazaniach do wykonania zabiegu.
10. Zobowiązuję się do przekazywania informacji o adoptowanym psie minimum co pół roku oraz w miarę możliwości przesyłania fotografii na adres: amicus.glogow@wp.pl
11. W przypadku rażącego naruszenia któregoś z punktów niniejszej umowy, osoba reprezentująca Stowarzyszenie ma prawo do natychmiastowego odebrania psa adoptującemu.
Adoptujący zobowiązuje się w takim przypadku bezzwłocznie wydać psa Stowarzyszeniu.
Stwierdzenie i ocena warunków utrzymania psa przysługuje wyłącznie osobom reprezentującym GSPZ AMICUS.
§ 2.
1. Adoptujący przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu
odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
a umowa ulega rozwiązaniu.
2. Strony ustalają karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy na kwotę
2000 zł (dwa tysiące złotych), płatną w terminie 7 dni na pierwsze wezwanie Stowarzyszenia.
3. W przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy noszących znamiona czynu zabronionego określonego na podstawie art. 304§1 K.p.k zawiadamia się właściwe ograny ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
§ 3. Ilekroć w umowie jest mowa o osobach reprezentujących Stowarzyszenie, chodzi o osoby,
które posiadają legitymację GSPZ AMICUS.
§ 4. Wszelkie kwestie sporne, zaniechanie warunków umowy których nie rozstrzyga umowa będą
rozstrzygnięte przez sąd.
§ 5. Umowę spisano w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wydającego i adoptującego.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami)”.

Zakres otrzymanej wyprawki: karma: FITMIN / inna

akcesoria: obroż / smycz / szelki

Dokumenty załączone: ………………………………………………………………..……………………………………………………
Adoptujący

Wydający

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

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

Podpis adoptującego
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Podpis osoby reprezentującej
Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
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