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KARTA ADOPCYJNA NR………/.………..
miasto / gmina…………………………..
data przyjęcia …………/.………. data adopcji…………./.…………….
DANE NOWEGO OPIEKUNA ZWIERZĘCIA (ADOPTUJĄCEGO)
imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
nr pesel ………………………………………
adres zamieszkania……………………………………………………………………………
telefon/e-meil……………………………………………………………………………………
OPIS ZWIERZĘCIA
imię…………………….gatunek…………rasa……………….wiek………płeć……………..
umaszczenie……………………………………………………………………………………
numer
identyfikacyjny……………………………………………sterylizacja………………………
……………………………….
1. Oświadczam ,że zapoznałem się ze stanem zdrowia, wyglądem zwierzęcia w pełni
akceptuję te cechy takimi jakimi są w dacie zawarcia umowy i jestem świadomy ,że
mogą ulec zmianie i nie będę wysuwać w związku z tym żadnych roszczeń.
2. Zobowiązuję się do otoczenia zwierzęcia rzetelną opieką i odpowiednim
postępowaniem.
3. Wyprowadzać psa na smyczy z identyfikatorem przypiętym do obroży, w przypadku
ucieczki zwierzęcia , zobowiązuję się do podjęcia wszelkich kroków zmierzających do
jego odnalezienia , oraz o niezwłocznym powiadomieniu fundacji .
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia fundacji o śmierci zwierzęcia oraz
o podaniu jej przyczyny
5. Oświadczam, że będę sprawował osobistą opiekę nad zwierzęciem , nie sprzedam nie
porzucę , nie oddam do schroniska .Przekazanie zwierzęcia innej osobie fizycznej lub
prawnej odbędzie się wyłącznie za zgodą fundacji , w wyjątkowych sytuacjach
życiowych .
6. W wyjątkowym przypadku rezygnacji ze zwierzęcia w terminie 14 dni od adopcji ,
odwiozę je na własny koszt do siedziby fundacji -Zgierz ul.Urocza 9 ,w pozostałych
przypadkach zgoda uzależniona jest od aktualnych i realnych możliwości przyjęcia
zwierzęcia ,wyłącznie za zgodą fundacji.
7. Zwierzę będzie pod opieką lekarza weterynarii z przychodni przy fundacji Medor,lub
innej ,będzie regularnie szczepione i odrobaczane ,w przypadku choroby leczone z
należytą troską.
8. PIES NIE BĘDZIE TRZYMANY NA ŁAŃCUCHU, A W KOJCUTYMCZASOWO.W przypadku psa mieszkającego na zewnątrz ,zobowiązuję się do
zapewnić mu ocieplaną budę ,wybieg ,ocienione miejsce ,stały dostęp do wody ,
karmienie przynajmniej raz dziennie.
9. Zwierzę ,nie jest przeznaczone do rozrodu , będzie poddane sterylizacji
do………………… w gabinecie weterynaryjnym przy fundacji Medor Przyjaciele
Bezdomnych Zwierząt w przypadku wybrania innej przychodni zobowiązuję się do
przesłania zaświadczenia weterynaryjnego o przeprowadzonym zabiegu,w terminie 7
dni od jego wykonania.
10. Fundacja ma prawo do przeprowadzania zapowiedzianych i niezapowiedzianych
kontroli w miejscu pobytu psa i w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków

odebrania go adoptującemu. Ocena warunków bytowych należy wyłącznie do osób
upoważnionych i reprezentowanych przez fundację. Wyrażam zgodę na kontrole
poadopcyjne.
11. W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszej Karty , fundacja ma
prawo do natychmiastowego odebrania zwierzęcia adoptującemu.
12. Fundacja wystąpi na drogę prawną w celu odzyskania poniesionych kosztów
odebrania zwierzęcia od adoptującego , łamiącego zapisy Karty. Sądem właściwym
będzie sąd miejsca siedziby fundacji.
13. Karta adopcyjna ma charakter umowy cywilno-prawnej i nie jest umową kupnasprzedaży. w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia
21.081997r. o ochronie zwierząt .Kodeksu cywilnego. Kodeksu Karnego oraz inne
właściwe przepisy prawne.
14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych

podpis adoptującego

podpis osoby upoważnionej przez fundację

