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Umowa adopcyjna psa 

 
 

Umowa adopcyjna psa zawarta w dniu ………….………r w miejscowości Gorzyce 
 

POMIĘDZY 

 

Gorzyckie Stowarzyszenie ,,Zwierzęcy Zakątek” reprezentowanym przez 

………………………………….. 

Przekazującą nieodpłatnie do adopcji psa zwaną dalej Przekazującym do adopcji 
A 

Imię i nazwisko .................................................................................................. 

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

Numer telefonu:  ….................................................... 

Zwanej dalej Adoptującym 

 §1 

 

Umowa  dotyczy  adopcji  psa o  tymczasowym  imieniu …………………… 

Wiek:  ………………. 

Płeć i rasa: …………………………. 

Umaszczenie: …………………………. 

Kastrowany / sterylizowana:  ……………….. 

Numer czipu:  …………………………. 

§2 

1.Adoptujący zobowiązuje się otoczyć właściwą opieką adoptowanego psa, zapewniając mu 

wikt  

(zgodny ze wskazówkami przekazującego), warunki do zdrowego życia, bezpieczeństwo, 

włączając w to właściwe zabezpieczenie miejsca i terenu na którym przebywa, chroniąc przed 

ucieczką, przypadkowym wyjściem, pogryzieniem, kradzieżą itp. oraz obowiązkowe 

szczepienia oraz leczenie. 

2. Adoptujący przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi 

odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( z 

późniejszymi zmianami). 

§3 

Opiekun określa miejsce pobytu zwierzęcia 

...........................................................................................            i zobowiązuje się do 

pisemnego powiadomienia w terminie do 7 dni o zmianie adresu pobytu zwierzęcia. Nie 

dotyczy okazjonalnych i krótkich wyjazdów.  

§4 
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1.Stowarzyszenie ma prawo przeprowadzenia zapowiedzianych i niezapowiedzianych 

kontroli w miejscu pobytu zwierzęcia, w czasie których Adoptujący  musi okazać zwierzę i 

książeczkę zdrowia do wglądu.  

2. Adoptujący zobowiązuje się umożliwić kontrolę osobom reprezentującym Stowarzyszenie.  

3.W razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków Stowarzyszenie ma prawo odebrać 

zwierzę 

Adoptującemu, który  zobowiązuje się w takim przypadku bezzwłocznie wydać zwierzę .  

4.Stwierdzenie i ocena warunków utrzymywania psa przysługuje wyłącznie osobom 

reprezentującym Stowarzyszenie.  

§5 

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie pozbędzie się, nie sprzeda, nie porzuci, nie odda psa 

osobom trzecim. 

2. Adoptujący zobowiązuje się do:  

- leczenia zwierzęcia wg. zaleceń przekazanych przy odbiorze  

- corocznego szczepienia przeciw wściekliźnie i innym chorobom wraz z poddaniem badaniu 

ogólnego stanu zdrowia u lekarza weterynarii z wpisem do książeczki  ( informacja o 

zabiegach przekazana w formie elektronicznej stowarzyszeniu) 

- nie wypuszczania psa w miejscach otwartych bez dozoru,  

- spełniania wszelkich obowiązków wynikających z prawa miejscowego.  

3. Nie wydajemy zwierząt do kojców, piwnic, kotłowni, na łańcuch. 

- buda w miejscu zadaszonym-ocieplona, do dyspozycji zwierzęcia tylko podczas 

nieobecności właścicieli. 

4. W momencie przeprowadzenia adopcji adoptujący zobowiązany jest posiadać: szelki 

antyucieczkowe, smycz rozciąganą min. 5 m, obrożę z adresatką, karmę wskazaną przez 

stowarzyszenie. 

 

§6 

Jeżeli zwierzę nie zostało wysterylizowane lub wykastrowane Adoptujący  musi zlecić 

wykonanie tego zabiegu lekarzowi weterynarii w terminie wskazanym w dniu 

adopcji………………………….. Przeprowadzony zabieg Adoptujący zobowiązuję się 

potwierdzić pisemną informacją od lekarza weterynarii  wykonującego zabieg i 

dostarczenia go w dogodny sposób reprezentantom Stowarzyszenia np. pocztą, e-

mailem, osobiście. 

§7 

Adoptujący oświadcza, że stan psa jest mu znany, zapoznał się z nim i nie rości w związku  

z nim żadnych pretensji.  

§8 

1.W przypadku zmiany warunków życiowych i braku możliwości dalszej opieki nad 

zwierzęciem Adoptujący  niezwłocznie powiadomi reprezentantów Stowarzyszenia. 

2.W przypadku poważnego zachorowania zwierzęcia, wypadku, śmierci, Adoptujący 

zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić reprezentantów Stowarzyszenia podając szczegóły, 

w terminie 7 dni.  

 

§9 

1. Adoptujący zobowiązuje się do przekazywania informacji o adoptowanym zwierzęciu  przez 

pierwszy miesiąca co tydzień oraz zależnie od potrzeby, następnie raz na kwartał, a minimum 

co pół roku przesyłania informacji i fotografii na grupę FB  Adopciaki Zwierzęcy Zakątek 

/www.facebook.com/groups/872300503529566 

 



2. Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do 

realizacji umowy, zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - 

dalej RODO   

      §10 

W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków Umowy Adopcyjnej pies 

przechodzi                    z powrotem na własność Stowarzyszenia bez dodatkowych 

oświadczeń woli, a Adoptujący zobowiązuje się do bezzwłocznego wydania psa 

Stowarzyszeniu.  

§11 

Ilekroć w umowie jest mowa o osobach reprezentujących, chodzi o osoby, które legitymują 

się pisemnym upoważnieniem lub są wymienione we władzach stowarzyszenia.  

§12 

Ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla 

siedziby Stowarzyszenia. 

§14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

§15 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.  

 

 

 

 

 

 
 

Podpis osoby adoptującej zwierzę                                                               Podpis przedstawiciela Stowarzyszenia     

 

 

Zgoda na upublicznianie wizerunku 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas  zdjęcia z 

adoptowanym pupilem w celu  promowania adopcji oraz Stowarzyszenia w mediach 

społecznościowych FB i Istagramie (www.facebook.com/BEZDOMNIAKIGORZYCE, 

www.facebook.com/groups/872300503529566,  www.instagram.com/bezdomniaki__gorzyce 

 

 

 

 

Data i czytelny podpis      ………………………………………………….                                                                          
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