UMOWA O DOM TYMCZASOWY DLA KOTA
Data:

UMOWA DOTYCZY
ZWIERZAKA:

DOM TYMCZASOWY
KOCIA ŁAPKA

Imię kota:

Grupa Fundacji Międzynarodowy Ruch na
Rzecz Zwierząt VIVA

Data urodzenia:
Umaszczenie:

ul. Kawęczyńska 16/39
03-772 Warszawa

Płeć:
Nr mikroczipa:

PRZEDSTAWICIEL
DT KOCIA ŁAPKA
Imię i nazwisko:

Książeczka
zdrowia

Szczepienia

Test fiv

Test felv

Adres:
Telefon:
E-mail: dtkocialapka@gmail.com
Facebook: www.fb.com/dtkocialapka
Strona www: kocialapka.org.pl

ujemny

ujemny

dodatni

dodatni

TYMCZASOWY OPIEKUN
Imię i nazwisko:

Kastracja

Adres zamieszkania:

Mikroczip

Adres zameldowania:
Nr i seria dowodu osobistego:
PESEL:

DODATKOWE
INFORMACJE

Telefon:
E-mail:

Termin kastracji:
Zabezpieczenie balkonu i okien:
Inne:
Tel. dodatkowy:
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1.1.
1.2.

2.1.

3.1.

3.2.
3.3.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

§1
Tymczasowy opiekun potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, świadomą
odpowiedzialności wynikającej z powyższej Umowy i Ustawy o ochronie praw
zwierząt.
Przedstawiciel DT Kocia Łapka przekazuje zwierzę pod opiekę Tymczasowego
opiekuna nieodpłatnie i w dobrej wierze.
§2
Tymczasowy opiekun wraz z kotem otrzymuje wyprawkę (m.in. karmę suchą i
mokrą, miski, kontener, kuwetę, łopatkę do żwiru, żwirek, drapak, zabawki itp.),
chyba że Tymczasowy opiekun posiada wyprawkę lub chce nabyć ją we
własnym zakresie.
§3
Tymczasowy opiekun zobowiązuje się do opieki nad kotem, którego dotyczy
niniejsza umowa, w okresie:
awaryjnie: od dnia _________________ do dnia _________________
do godziny _________________
terminowo: od dnia _________________ do dnia _________________
bezterminowo: do czasu znalezienie przez kota domu stałego.
Tymczasowy opiekun oświadcza, że pozostałe osoby zamieszkujące pod
wskazanym adresem wyraziły zgodę na przyjęcie kota na wskazany w umowie
okres czasu.
Jeżeli z jakichś względów Tymczasowy opiekun nie będzie dłużej mógł sprawować
opieki nad zwierzęciem w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany natychmiast
zawiadomić Przedstawiciela DT Kocia Łapka i oddać zwierzę pod jego opiekę
(najlepiej min. 2-1 tygodnie przed zdarzeniem).
§4
Kot, który trafi do Tymczasowego opiekuna jest przebadany przez lekarza
weterynarii (poza wyjątkową sytuacją, kiedy zwierzak przyjeżdża od razu do
Tymczasowego opiekuna). Stan zdrowia kota jest mu znany i nie będzie rościł
żadnych pretensji do DT Kocia Łapka.
W chwili przekazania zwierzę jest:
zdrowe
chore – potrzebuje następujących zabiegów medycznych:
ü ____________________________________________________________________
ü ____________________________________________________________________
ü ____________________________________________________________________
ü ____________________________________________________________________
Tymczasowy opiekun nie będzie rościł pretensji do Przedstawiciela DT Kocia Łapka
w razie zniszczeń dokonanych przez kota.
Tymczasowy opiekun nie jest właścicielem zwierzęcia, nie może dysponować nim
bez ustaleń z Przedstawicielem DT Kocia Łapka (nie ma prawa do ogłaszania
kota, przeprowadzania rozmów, a także adopcji zwierzęcia bez jego wiedzy).
Wszelkie działania dotyczące życia i zdrowia kota muszą być konsultowane z
Przedstawicielem DT Kocia Łapka.
Tymczasowy opiekun może zdecydować się na adopcję przekazanego mu pod
opiekę zwierzęcia – w tym przypadku jego kandydatura jest rozpatrywana w
pierwszej kolejności.
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5.1.

5.2.
5.3.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

§5
Tymczasowy opiekun zobowiązuje się do:
• wykazania maksymalnej dbałości o powierzone zwierzę,
• zapewnienia kotu ciepłego, bezpiecznego schronienia i odpowiedniej ilości
karmy oraz stałego dostępu do czystej wody,
• natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela DT Kocia Łapka o złym
stanie zdrowia kota, jego zaginięciu lub śmierci,
• leczenia weterynaryjnego, podawania odpowiednich zaleconych przez
lekarza weterynarii leków oraz specjalistycznej karmy (jeśli jest taka
konieczność),
• udzielania regularnych informacji na temat kota: o postępach w leczeniu,
oswajaniu i o stanie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego (telefonicznie,
przez e-mail lub sms),
• dostarczaniu dokumentacji fotograficznej dotyczącej zwierzęcia (w formie
elektronicznej), która może być wykorzystywana do ogłoszeń adopcyjnych,
postów na stronie, a także do uzyskiwania środków finansowych na rzecz
kota, na co Tymczasowy opiekun wyraża zgodę.
Tymczasowy opiekun zgadza się na odwiedziny Przedstawiciela DT Kocia Łapka.
Tymczasowy opiekun zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad
przestrzeganych przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA
określonych w statucie Fundacji, z ramienia której działa DT Kocia Łapka.
§6
W przypadku niepartycypowania przez Tymczasowego opiekuna w kosztach
utrzymania podopiecznego DT Kocia Łapka zobowiązuje się do zapewnienia kotu
karmy, żwirku, pokrycia kosztów leczenia weterynaryjnego i innych usług
weterynaryjnych we wskazanych przez DT Kocia Łapka lecznicach lub do zwrotu
kosztów leczenia w innej, odpowiadającej Tymczasowemu opiekunowi lecznicy
weterynaryjnej (na podstawie faktury i po wcześniejszym ustaleniu z
Przedstawicielem DT Kocia Łapka).
W przypadku, gdy Tymczasowy opiekun samodzielnie pokryje jakiekolwiek koszty,
m.in. związane z zabiegami weterynaryjnymi, także profilaktycznymi, przy
powierzonym zwierzęciu (bez okazania faktury) – koszty te uznaje się jako
dobrowolną, bezzwrotną pomoc zwierzęciu.
DT Kocia Łapka zobowiązuje się do zapewnienia pomocy przy transporcie
zwierzęcia do lecznicy, zabiegach, kiedy Tymczasowy opiekun o taką pomoc
poprosi.
Przedstawiciel DT Kociej Łapki zobowiązany jest do udzielania rad (w miarę swoich
możliwości) dotyczących oswajania kota, eliminowania jego niepokojących
zachowań, a w trudniejszych przypadkach do umówienia Tymczasowego
opiekuna kota na spotkanie z behawiorystą.
DT Kocia Łapka zobowiązuje się do szukania podopiecznemu nowego domu oraz
systematycznego ogłaszania. Informowania Tymczasowego opiekuna o
planowanych rozmowach lub spotkaniach dotyczących kota, a także
zobowiązuje się do zapoznania Tymczasowego opiekuna z nowymi opiekunami
stałymi (Domem Stałym), jeśli Tymczasowy opiekun taką chęć wyrazi.
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7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

§7
Tymczasowy opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
niezbędnych do realizacji umowy zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszego zobowiązania,
noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd.
1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Tymczasowy opiekun przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania
zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o ochronie
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz na podstawie Kodeksu Wykroczeń. W
kwestiach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy
Kodeksu Cywilnego.
W przypadku naruszenia któregoś z w/w punktów niniejszego zobowiązania,
Przedstawiciel DT Kocia Łapka ma prawo do natychmiastowego odebrania kota
od Tymczasowego opiekuna.

Podpis Przedstawiciela
DT Kocia Łapka

Podpis Tymczasowego opiekuna

Dom Tymczasowy Kocia Łapka
Grupa Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA
ul. Kawęczyńska 16/39, 03-772 Warszawa
NIP: 525-21-91-290
Kontakt:
( 505736044 lub 505736046
* dtkocialapka@gmail.com
: www.facebook.com/dtkocialapka
: www.kocialapka.org.pl

Przekaż nam 1% podatku:
KRS: 0000135274, Cel szczegółowy: Kocia Łapka
Wspomóż nas darowizną:
BGŻ 02 2030 0045 1110 0000 0255 7280
PayPal: dtkocialapka@gmail.com

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