	
  
Data: ..................................

 UMOWA ADOPCYJNA KOTA 
Opiekun tymczasowy: ........................................................................................
Adres: ....................................................................................................................
(zameld. .................................................................................................)
Telefon kontaktowy: ............................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................
Facebook: www.facebook.com/DTKociaLapka

Adoptujący (imię i nazwisko czytelnie): .................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................................
(zameld.) ............................................................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego: ................................................................. PESEL: ......................................................
Telefon kontaktowy: .........................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................
Umowa dotyczy adopcji kota (imię, płeć, rok urodzenia, umaszczenie): ...................................................................................
Książeczka zdrowia: tak  / nie *
Kastracja: tak  / nie 
Szczepienie:
• Podstawowe: 1.  2. 
• FeLV: 1.  2. 

Test FiV: dodatni  / ujemny 
Test FeLV: dodatni  / ujemny 
Czip: tak  / nie 
* zakreślić prawidłową opcję

§1
Adoptujący potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, świadomą odpowiedzialności wynikającej z poniższej
umowy i ustawy o ochronie praw zwierząt.
§2
Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje kota wyłącznie dla siebie, a nie dla pośredników lub osób trzecich.
§3
Adoptujący zobowiązuje się:
1. Zapewnić kotu właściwe wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie.
2. Zapewnić odpowiednią opiekę weterynaryjną w przypadku choroby zwierzęcia, a także coroczne
regularne szczepienia ochronne oraz odrobaczać kota zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.
3. Powiadomić Opiekuna tymczasowego w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia.
4. Oddać zwierzę Opiekunowi tymczasowemu, w przypadku gdy kot nie spełnił oczekiwań Adoptującego
lub zmusi go do tego sytuacja życiowa (nie odda go innym osobom, do schroniska lub go nie wyrzuci).
5. Nie rozmnażać powierzonego zwierzęcia – wykastruje kota po osiągnięciu dojrzałości płciowej
(nie dotyczy kotów oddanych do adopcji już po zabiegu). Orientacyjny termin zabiegu: ................................
6. Udzielać informacji (poprzez list, e-mail, telefon) Opiekunowi tymczasowemu o przystosowaniu się kota
do nowych warunków życia.
7. Zapewnić kotu bezpieczny dom: niewychodzący z osiatkowanym balkonem/oknem lub wychodzący
z dala od ruchliwej ulicy. W przypadku kota wychodzącego wyposażyć kota w bezpieczną obrożę (z tzn.
plastikowym, łatwo rozpinającym się zapięciem zatrzaskowym) i adresatkę z telefonem kontaktowym.
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8. Umożliwić Opiekunowi tymczasowemu (lub osobie wskazanej przez nią) odwiedzenie zwierzęcia
w nowym miejscu zamieszkania w celu sprawdzenia warunków bytowych, a także potwierdzenia
wypełnienia warunków niniejszej umowy.
§4
Jeśli zobowiązania będące przedmiotem niniejszej umowy nie zostaną przez Adoptującego wypełnione,
zobowiązuje się on do oddania kota bez protestu Opiekunowi tymczasowemu.
§5
1. Opiekun tymczasowy oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie informacje o:
- ogólnym stanie psychicznym i fizycznym kota,
- dolegliwościach i przebytych chorobach niewidocznych przy odbiorze kota,
- leczeniu (udokumentowanym książeczką zdrowia zawierającą opis leczenia i przeprowadzonych
badaniach/testach).
2. W przypadku jakichkolwiek problemów z kotem, Opiekun tymczasowy zobowiązuje się (w ramach
swoich możliwości i posiadanej wiedzy) pomóc Adoptującemu w rozwiązaniu problemu, jeśli ten
o takową pomoc poprosi.
§6
1. Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, nie zaś umową kupna zwierzęcia.
2. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednakowych egzemplarzach.
3. Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią umowy, a także otrzymała po jednym
z egzemplarzu niniejszego dokumentu.
4. Dane osobowe zawarte w umowie nigdy nie zostaną rozpowszechniane, ani nie zostaną wykorzystane
w żaden niepożądany sposób przez strony.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na
podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 r., a umowa niniejsza ulega natychmiastowemu
rozwiązaniu.

Podpis Opiekuna tymczasowego:
……………………………………………………

Podpis Adoptującego kota:
………………………………………….

Dodatkowe informacje:
Zabezpieczenia: ................................................................................................................................................................

© DT Kocia Łapka
Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy.
Są chronione prawem autorskim, które przysługuje DT Kocia Łapka. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez
pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.
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