Umowa zawarta dnia: ................................................ w …...................................................
pomiędzy
FUNDACJĄ SKRZYDLATY PIES z siedzibą w Bukownie: 32 – 332 Bukowno; ul. Kolejowa 4.
KRS: 0000406555 NIP: 6372190744 REGON: 122491319 zwaną dalej Fundacją.
Fundację reprezentuje:

…...........................................................................................................................................................
reprezentować Fundację może osoba wymieniona we władzach w KRS lub osoba działająca na podst. pisemnego upoważnienia

a osobą adoptującą :

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

................................................................................................................................................................
pesel

seria i numer dowodu osobistego

................................................................................................................................................................
adres zameldowania

................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy, adres e-mail

Umowa dotyczy adopcji zwierzęcia o imieniu:

….............................. Zaznacz właściwe: FSP

SSW

AM

Gatunek: ….................................... Rasa:....................................................................................... Wiek:...........................
Płeć: ..................... Płodność: ….............................................................. Umaszczenie: ….................................................
Rodzaj włosa :........................................Znaki szczególne: ….............................................................................................
Rodowód: TAK / NIE nazwa związku:.................................................................................................................................
nr tatuażu / nr chipa: ….........................................................................................................................................................
Wraz z zwierzęciem przekazano:

…..........................................................................................................................................................
Stan zdrowia zwierzęcia w momencie przekazania go osobie adoptującej:

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

Warunki umowy:
1. Osoba adoptująca zwierzę zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda zwierzęcia osobom trzecim. Jeżeli
adoptujący z jakichś względów nie będzie mógł zatrzymać zwierzęcia, jest zobowiązany natychmiast
zawiadomić Fundację i oddać zwierzę Fundacji.

2. Osoba adoptująca zwierzę określa miejsce stałego pobytu zwierzęcia pod adresem: …......................................
…...................................................................................................................................................................
Wszelkie stałe zmiany pobytu zwierzęcia należy zgłosić Fundacji do 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3. Zwierzę przechodzi na własność osoby adoptującej:
3.1. po 3 /trzech/ miesiącach od dnia podpisania umowy, jeśli w tym czasie nie został złamany żaden warunek
umowy – dotyczy zwierzęcia dorosłego zdrowego, wykastrowanego lub którego kastracja będzie
przeprowadzona w okresie do 3 miesięcy od podpisania niniejszej umowy, lub takiego, który kastracji
poddany nie będzie, co określa punkt 5. niniejszej umowy.
3.2. W dniu przeprowadzenia zabiegu kastracji, jeśli zabieg będzie przeprowadzony w późniejszym terminie
niż 3 miesiące od podpisania niniejszej umowy i jeśli w tym czasie nie został złamany żaden inny warunek
umowy – dotyczy zwierząt młodych, których wiek nie pozwala na wcześniejszą kastrację, dotyczy samic
ciężarnych oraz zwierząt chorych, których stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzenie zabiegu kastracji w
okresie do 3 miesięcy od podpisania niniejszej umowy, co określa punkt 5. niniejszej umowy.
Przejście zwierzęcia na własność osoby adoptującej nie zwalnia jej z traktowania zwierzęcia z godnie z
obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt, przestrzegania warunków umowy oraz nie zwalnia z regularnego
kontaktu z Fundacją.

4. Osoba adoptująca zwierzę zobowiązuje się :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

traktować zwierzę zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt.
powiadomić Fundację w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia.
zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie.
zapewnić wystarczającą ilość ruchu adekwatną do gatunku zwierzęcia.
zapewnić zwierzęciu odpowiednio przygotowane miejsce, gdzie będzie przebywać, tj. akwarium, terrarium
legowisko, odpowiedniej wielkości klatka/kojec/buda.
zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne
i odrobaczanie adekwatne do gatunku zwierzęcia i zalecane przez lekarza weterynarii.
pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, jeśli u danego gatunku zwierzęcia możliwe jest
przeprowadzenie zabiegu, to wykastrować/wysterylizować zwierzę.
osoba adoptująca zwierzę ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę.
w najdogodniejszy sposób (list, e - mail, telefon) udzielać informacji Fundacji o zwierzęciu nie rzadziej niż raz
na trzy miesiące
4.1. Dodatkowe zobowiązania dotyczące adopcji psa:
Osoba adoptująca psa zobowiązuje się do corocznego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, opłacenia
podatku za posiadanego psa oraz zobowiązuje się do spełniania wszelkich obowiązków wynikających
z miejscowego prawa dotyczącego posiadaczy psów.
Należy zapewnić psu odpowiednią dawkę ruchu i spacerów

–
–
–
–
–
–

Należy zapewnić psu regularny kontakt z człowiekiem i w miarę możliwości z innymi psami.
Nie wolno wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania do celów obronnych
Zabronione jest trzymanie psa na łańcuchu.
Zabronione jest trzymanie psa w boksie/kojcu, z którego nigdy nie będzie wypuszczany.
Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa: obrożę (szelki), smycz, kaganiec, adresówkę,
legowisko do spania, miski, pokarm, odpowiednio przygotowany kojec/budę.
Osoba adoptująca psa ma obowiązek zapewnić takie warunki pobytu psa, odpowiednio zabezpieczać psa na
spacerach, żeby nie zagrażał bezpieczeństwu ludzi i innych zwierząt.

5. Warunkiem adopcji psa/kota jest zobowiązanie przeprowadzenia zabiegu kastracji zwierzęcia, jeśli przed
podpisaniem umowy adopcyjnej zabieg nie został wykonany.
Termin, w którym należy wykastrować zwierzę:..................................................................................................
/

Zwalnia z obowiązku kastracji zwierzęcia, to jeśli pies/kot jest rodowodowy i jest dopuszczony do rozrodu lub
taki, którego stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzenie zabiegu; Zwierzę nie będzie poddane kastracji:
…...........................................................................................................................................................................
/ wpisać powód, dlaczego zwierzę nie będzie wykastrowane: zwierzę dopuszczone do rozrodu/ze względu na stan zdrowia/nie dotyczy /

6. Fundacja ma prawo skontrolowania przed adopcją, w jakich warunkach zwierzę będzie przebywać oraz już po
adopcji sprawdzić, w jakich warunkach zwierzę przebywa (tzw. wizyty przed adopcyjne i po adopcyjne u
adoptującego). Wizyty po adopcji mogą być przeprowadzone bez uzgadniania terminu wizyty.

7. W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, Fundacja ma
prawo natychmiast odebrać zwierzę a osoba adoptująca ma obowiązek oddać zwierzę. Stwierdzenie faktu
zaniedbania zwierzęcia może ocenić tylko osoba reprezentująca Fundację, a jeśli zajdzie potrzeba, posiłkować
się opiniami specjalistów, tj.: lekarzy weterynarii, behawiorystów oraz innych osób poświadczających
nieodpowiednie traktowanie zwierzęcia. Każde odebranie psa udokumentowane jest protokołem.

8. Jeśli adoptujący będzie potrzebować porady/pomocy dotyczącej zwierzęcia na temat wychowania, pielęgnacji,
odpowiedniego zabezpieczenia zwierzęcia etc. , to zawsze może liczyć na pomoc ze strony Fundacji.

9. Osoba adoptująca zwierzę deklaruje darowiznę na rzecz Fundacji, na konto bankowe Fundacji:
Ogólne:07 1050 1445 1000 0090 3009 6482 w kwocie: …....................................................................................
Szajki Szarego Wilka: 65 1050 1100 1000 0090 8049 9404 w kwocie: …............................................................
Adopcje Malamutów: 98 1050 1100 1000 0090 8055 2160 w kwocie:..................................................................
.

10. Wszelkie zmiany w umowie, indywidualne ustalenia wymagają formy pisemnej.
11. Wszelkie spory poddaje się rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Fundacji.

12. W przypadku łamania Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz łamania istotnych
postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, zawiadomi się właściwe organy
ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

13. Dodatkowe ustalenia:
…...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

podpis osoby adoptującej zwierzę

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Fundację

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że Fundacja Skrzydlaty Pies przetwarza dane osobowe wyłącznie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z celami, dla których powstała. Dane osobowe nie
są udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem zgodnie z RODO*

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

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

podpis osoby adoptującej zwierzę

