UMOWA ADOPCYJNA 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:

OPIEKUN TYMCZASOWY
Imię i nazwisko:
Adres:

Książeczka
zdrowia

Szczepienia

Test fiv

Test felv

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

ujemny

ujemny

dodatni

dodatni

ADOPTUJĄCY KOTA
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:

Kastracja

Adres zameldowania:

Mikroczip

Nr i seria dowodu osobistego:
PESEL:
Telefon:

DODATKOWE
INFORMACJE

E-mail:

Termin kastracji:
Zabezpieczenie balkonu i okien:
Inne:
Tel. dodatkowy:
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§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, bezpieczne i ciepłe
schronienie.
2. Zapewnić odpowiednią, regularną profilaktykę weterynaryjną (w tym m.in.
badania kontrolne, regularne szczepienia ochronne, odrobaczanie), a także
natychmiastową opiekę weterynaryjną w przypadku choroby czy złego stanu
zwierzęcia. Przestrzegać wszelkich zaleceń lekarza weterynarii dotyczących
należytej opieki nad kotem, którego dotyczy niniejsza Umowa.
3. Koszty należytej opieki bytowej i weterynaryjnej od momentu podpisania niniejszej
Umowy ponosi w całości Adoptujący, chyba że w szczególnych wypadkach
zostało to inaczej ustalone między Opiekunem tymczasowym a Adoptującym.
4. Powiadomić Opiekuna tymczasowego w razie poważnej choroby, zaginięcia lub
śmierci zwierzęcia.
5. Oddać zwierzę Opiekunowi tymczasowemu w przypadku, gdy kot nie spełnił
oczekiwań Adoptującego lub zmusi go do tego sytuacja życiowa (nie odda
zwierzęcia innym osobom, do schroniska lub go nie wyrzuci).
6. Nie rozmnażać powierzonego zwierzęcia – wykastruje kota po osiągnięciu
dojrzałości płciowej, w terminie wskazanym w niniejszej Umowie (nie dotyczy
kotów oddanych do adopcji już po zabiegu). Jeśli zabieg nie może odbyć się we
wskazanym terminie, Adoptujący zobowiązuje się do powiadomienia o tym
Opiekuna tymczasowego i wyznaczenia kolejnego terminu zabiegu.
7. Udzielać informacji (poprzez list, e-mail, telefon) Opiekunowi tymczasowemu
o przystosowaniu się kota do nowych warunków życia.
8. Zapewnić kotu bezpieczny dom niewychodzący z osiatkowanym balkonem i/lub
oknem. Kategorycznie zabrania się wychodzenia z kotem na dwór lub zabierania
go na działkę nawet pod kontrolą i w szelkach, przewożenia kota do rodzinnego
domu lub przekazywania go do znajomych/rodziny na czas wyjazdu (chyba że
okoliczności tego wymagają). Zapewnić transport kota w przeznaczonym do tego
celu transporterze (przypiętym pasami – w przypadku podróży autem).
9. Kot jest zaczipowany i wpisany do międzynarodowej bazy danych safe-animal.
Opiekunem wpisanym w dane kontaktowe mikroczipa jest Fundacja MRnRZ VIVA,
mająca siedzibę przy ul. Kawęczyńskiej 16/39 w Warszawie, zaś numer kontaktowy
Opiekuna tymczasowego. Po adopcji niniejsze dane kontaktowe nie ulegają
zmianie. Odstępstwem od tego punktu jest wyjazd Adoptującego za granicę wraz
ze zwierzęciem – dane te ulegają zmianie zgodnie z wpisem do paszportu
zwierzęcia. Dane te zostają zmienione po uprzednim powiadomieniu Fundacji.
10. Umożliwić Opiekunowi tymczasowemu (lub osobie wskazanej przez niego)
odwiedzenie zwierzęcia w nowym miejscu zamieszkania w celu sprawdzenia
warunków bytowych, a także potwierdzenia wypełnienia warunków niniejszej
Umowy.
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§4
Jeśli zobowiązania będące przedmiotem niniejszej Umowy nie zostaną przez
Adoptującego należycie wypełnione lub rażąco naruszone, zobowiązuje się on do
natychmiastowego zwrotu kota Opiekunowi tymczasowemu.
§5
oświadcza, że

1. Opiekun tymczasowy
przekazał Adoptującemu wszelkie
informacje o:
• ogólnym stanie psychicznym i fizycznym kota,
• dolegliwościach i przebytych chorobach niewidocznych przy odbiorze kota,
leczeniu (m.in. zapis w książeczce zdrowia, wydruki opisów wizyt weterynaryjnych
i przeprowadzonych badań),
• zaleceniach lekarza weterynarii pod opieką, którego znajduje się zwierzę.
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.
1.
2.
3.
4.

§6
Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, nie zaś umową kupna
zwierzęcia.
Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednakowych egzemplarzach.
Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią Umowy, a także otrzymała po
jednym z egzemplarzu niniejszego dokumentu.
Dane osobowe zawarte w Umowie nigdy nie zostaną rozpowszechniane ani nie
zostaną wykorzystane w żaden niepożądany sposób przez strony. Adoptujący ma
obowiązek poinformować Opiekuna tymczasowego o zmianach w danych
osobowych w celu ich aktualizacji.

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 niniejsza Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

Podpis Opiekuna tymczasowego

Podpis Adoptującego

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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