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UMOWA ADOPCYJNA
dotycząca kota/psa o tymczasowym imieniu: ____________________________________________________________________
płeć: __________________________________________________________________________________________________________________
wiek (m‐c i rok urodzenia): ________________________________________________________________________________________
umaszczenie: ________________________________________________________________________________________________________
znaki szczególne (nr chip/kastracja): _____________________________________________________________________________
zawarta w dniu _______________________ pomiędzy dotychczasowym opiekunem kota (wolontariuszem),
którego dane znajdują się w nagłówku umowy,
a
Adoptującym (imię i nazwisko): ___________________________________________________________________________________
zamieszkałym w (adres zamieszkania): ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
nr tel.: ________________________________________________________________________________________________________________
legitymującym się (seria i nr dowodu osobistego): ______________________________________________________________
PESEL: ________________________________________________________________________________________________________________
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą oraz że znane są mi konsekwencje karne za zeznanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy (pozbawienie wolności do lat 3 – art. 233 k.k.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w umowie dla potrzeb wynikających z realizacji
programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

Oświadczenie dotychczasowego opiekuna zwierzęcia
Oświadczam, że przekazuję zwierzę w ręce Adoptującego nieodpłatnie i w dobrej wierze. W chwili
przekazania zwierzę jest zdrowe (nie dotyczy chorób dających objawów w momencie adopcji o których
Adoptujący został poinformowany)/potrzebuje następujących zabiegów medycznych
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest aktualna Książeczka Zdrowia przekazywanego zwierzęcia.
Zobowiązanie Adoptującego:
1. Zobowiązuję się do traktowania powierzonego mi zwierzęcia jak członka rodziny oraz do zapewnienia
mu odpowiedniego wyżywienia, stałego dostępu do czystej wody i ciepłego schronienia.
2. Zobowiązuję się do zachipowania zwierzęcia (jeśli nie jest), a w przypadku psa zobowiązuję się do
dodatkowego, widocznego oznakowania (obroża z adresownikiem).
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3. Zobowiązuję się do zabezpieczenia okien i balkonu przed wypadnięciem zwierzęcia.
4. Zobowiązuję się do zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej, w tym szczepień ochronnych,
odrobaczania, a w przypadku choroby – odpowiedniego leczenia.
5. Zobowiązuję się do wykastrowania/wysterylizowania zwierzęcia zaraz po osiągnięciu przez nie
dojrzałości płciowej, bez dopuszczenia do rozrodu (nie dotyczy zwierząt
wykastrowanych/wysterylizowanych).
6. W przypadku śmierci lub zaginięcia zwierzęcia powiadomię dotychczasowego opiekuna kota,
w możliwie jak najszybszym czasie.
7. W przypadku, gdy zwierzę nie spełni moich oczekiwań, nie będę w stanie zapewnić mu należytej opieki,
z przyczyn osobistych np. z powodu choroby, pogorszenia warunków materialnych, wyjazdu za granicę,
powiadomię osobę, która je wyadoptowała. Nie sprzedam go, ani nie oddam do schroniska, przytuliska
ani osobom trzecim, nie pozostawię zwierzęcia bez opieki, nie wyrzucę go.
8. Nie będę wykorzystywać, ani nie pozwolę osobom trzecim na wykorzystywanie zwierzęcia do
eksperymentów medycznych ani żadnych innych, a także do walk między zwierzętami.
9. Przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania powierzonego mi zwierzęcia grozi mi
odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 r. W takim
przypadku zwierzę zostanie mi odebrane przez wolontariusza, bez żadnych roszczeń z mojej strony.
Pamiętaj! Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś....

Wolontariusz

Osoba adoptująca

(data i podpis)

(data i podpis)
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