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Sporządzona w …………………………………………………………………………………………………………….………… (miejscowość)
dnia ……………………………………………………………………………………….…..………………… godz. …………………………..………………….

Dane osoby wydającej zwierzę do adopcji, zwanej dalej WYDAJĄCYM:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..

Nr.telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane osoby adoptującej, zwanej dalej ADOPTUJĄCYM:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

Nr.telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

Umowa dotyczy …………………………………………………………………………………………………………………….… (gatunek zwierzęcia)
o tymczasowym imieniu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Płeć ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Umaszczenie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Wiek …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Znaki szczególne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Sterylizacja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Szczepienia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…

Odrobaczenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uwaga: w ciągu 7dni od adopcji wskazana jest wizyta kontrolna u lekarza weterynarii dla
sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia.
W razie stwierdzenia stanów chorobowych należy niezwłocznie udzielić zwierzęciu właściwej
pomocy i poinformować wydającego zwierzę o diagnozie medycznej.

1.1.1.1. Podpisując niniejszą umowę Adoptujący zgadza się na przeprowadzanie wizyt
podopcyjnych przez Wydającego lub osobę przez niego wyznaczoną.
2.2.2.2. Adoptujący oświadcza, że został poinstruowany przez Wydającego o potrzebach
gatunkowych zwierzęcia; o wymaganiach żywieniowych, pojeniu, o rodzajach i
konieczności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, o konieczności i sposobach
zapewnienia zwierzęciu bezpieczeństwa.
3.3.3.3. Adoptujący zobowiązuje się:

a)a)a)a) zapewniać zwierzęciu właściwe żywienie, świeżą wodę i schronienie
odpowiednie dla danego gatunku,
b)b)b)b) zapewnić zwierzęciu bezpieczeństwo,
c)c)c)c) wysterylizować zwierzę do dnia …………………………………………. (- jeśli nie zostało
dotychczas wysterylizowane),



d)d)d)d) do regularnych wizyt kontrolnych u lekarza weterynarii, szczepień,
odrobaczania i zabezpieczania przed pasożytami, a w razie potrzeby do
udzielania mu pomocy medycznej
e)e)e)e) powiadomić Wydającego o zaginięciu, o poważnej chorobie lub śmierci
zwierzęcia w ciągu 24godzin od chwili zdarzenia,
f)f)f)f) regularnie informować Wydającego o procesie aklimatyzacji zwierzęcia w
nowych warunkach życia conajmniej przez 6 miesięcy od daty adopcji.

4.4.4.4. Adoptujący przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest porzucenie zwierzęcia lub
przekazanie go osobom trzecim bez zgody Wydającego. W przypadku, jeśli zwierzę
nie spełnia oczekiwań Adoptującego może on zwrócić zwierzę Wydającemu.

5.5.5.5.Wydający zobowiązuje się do udzielania Adoptującemu wszelkich znanych sobie
informacji na temat zwierzęcia.

6.6.6.6.W razie stwierdzenia nie dotrzymania warunków niniejszej umowy, utrzymywania
zwierzęcia w warunkach zagrażających jego bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu
Wydający zastrzega sobie prawo do odebrania zwierzęcia Adoptującemu.

7.7.7.7.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla stron.

…………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………..

Podpis Wydającego Podpis Adoptującego


