UMOWA ADOPCYJNA
zawarta w dniu .................................. w ......................................
pomiędzy:
Fundacją Serce dla Zwierząt
ul. Baborowska 5 m 76, 01-464 Warszawa
fundacja@sercedlazwierzat.org, www.sercedlazwierzat.org
KRS 0000507867; REGON 147218676, NIP 522-301-53-37
reprezentowaną przez:
…..........................................................................................

a
Adoptującym:
Imię i nazwisko .....................................................................................................................................
PESEL lub numer i seria dowodu osobistego ........................................................................................
Adres zameldowania.............................................................................................................................
dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu).................................................................................................
§1
Dotychczasowy opiekun - Fundacja Serce dla Zwierząt oddaje do adopcji zwierzę:
Gatunek: pies / kot*

Płeć: samiec / samica*

O imieniu …......................................................... Szacunkowy wiek ………............................................
Rasa ……............................................................ Maść …........................................................................
Numer identyfikacyjny (micro chip) …………..........................................................................................
Uwagi/znaki szczególne ........................................................................................................................
§2
Członek fundacji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie znane fundacji informacje dotyczące
adoptowanego zwierzęcia, a w szczególności:
• informacje dotyczące aktualnego, ogólnego stanu psychicznego i fizycznego zwierzęcia,
• informacje o rodzaju pożywienia, jakim zwierzę jest karmione,
• książeczkę zdrowia zwierzęcia.
§3
1. Adoptujący oświadcza, że adoptowane zwierzę będzie przebywać pod adresem:
………………………………………......................................................................................................................
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2. Adoptujący zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Fundacji Serce dla Zwierząt o zmianie
adresu pobytu zwierzęcia w terminie do 7 dni od zaistnienia tego faktu. Nie dotyczy okazjonalnych i
krótkich wyjazdów.
§4
Wszelkie koszty związane z opieką nad zwierzęciem adoptowanym, a w szczególności koszty badań i
szczepień lekarskich, sterylizacji, zakupu karmy i przedmiotów osobistych zwierzęcia ponosi od momentu
podpisania umowy adopcyjnej Adoptujący.
§5
1.

2.

3.

Jeśli zwierzę nie zostało wykastrowane Adoptujący musi zlecić wykonanie tego zabiegu lekarzowi
weterynarii w terminie do ….................................................... oraz zobowiązuje się przysłać w przeciągu
2 tygodni od w/w terminu na adres Fundacji Serce dla Zwierząt: fundacja@sercedlazwierzat.org skan
lekarskiego zaświadczenie o dokonanym zabiegu.
Nie wykonanie zabiegu kastracji w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rażące naruszenie
niniejszej umowy i skutkować będzie nałożeniem na Adoptującego kary pieniężnej w kwocie 2000 zł
płatnej na konto Fundacji Serce dla Zwierząt.
Za okazaniem niniejszej umowy adopcyjnej Adoptującemu przysługuje rabat 10 % na zabieg kastracji w
Przychodni Weterynaryjnej Chomiczówka ul. Conrada 8 lok. 4
01-922 Warszawa, tel.(22)2991098
§6

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda adoptowanego zwierzęcia osobom trzecim.
Jeżeli z jakichś względów Adoptujący nie będzie mógł zatrzymać zwierzęcia, zobowiązuje się
zawiadomić Fundację Serce dla Zwierząt niezwłocznie od zaistnienia przyczyny powodującej
niemożność dalszej adopcji. (Kontakt 516 091 867 lub fundacja@sercedlazwierzat.org)
Adoptujący podejmując decyzję o adopcji oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż zwierzę
nie jest rzeczą, którą można zwrócić, jeśli nie spełni oczekiwań.
Tylko w wyjątkowych okolicznościach życiowych (takich jak ciężka choroba właściciela) możliwa jest
rezygnacja z adopcji i rozwiązanie umowy adopcyjnej za porozumieniem stron. Jeśliby taka sytuacja
nastąpiła, Adoptujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić
o tym Fundację Serce dla Zwierząt oraz podjąć wszelkie działania, by znaleźć zwierzęciu nowy,
odpowiedzialny dom, za uprzednia zgodą i akceptacją fundacji.
W przypadku natychmiastowej konieczności oddania psa/kota Adoptujący zobowiązuje się do pokrycia
kosztów za minimum 1 miesiąc przebywania zwierzęcia w hotelu (koszt około 400-500zł) lub
zagwarantowania domu tymczasowego na czas potrzebny do znalezienia nowego właściciela.
Za okazaniem niniejszej umowy adopcyjnej Adoptującemu przysługuje rabat 20% na konsultacje
behawioralne i szkolenia grupowe w ‘Meluco - Psia szkoła, trener psów, petsitter’ (www.meluco.pl, tel.
739 290 900 Katarzyna Antczak)
W przypadku psów za okazaniem niniejszej umowy adopcyjnej Adoptującemu przysługuje jedna
bezpłatna konsultacja behawiorystyczna (warunkiem jest dojazd do behawiorysty) oraz rabat 20% na
szkolenia w szkole DogMasters (tel. 605 314 031 Ewelina Eggert) dla zwierzęcia wymienionego w
niniejszej umowie.
§7

Adoptujący zobowiązuje się:
• traktować zwierzę zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,
• powiadomić Fundację Serce dla Zwierząt w razie poważnej choroby, lub śmierci zwierzęcia w
terminie do 2 dni od zaistniałej sytuacji,
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• zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,
• zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,
• nie wykorzystywać psa do walk psów,
• nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym,
• nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,
• zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia
ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,
• wyposażyć psa w: obrożę/szelki, smycz, adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm, zaś kota
w: kuwetę, drapak, transporter, legowisko, miski, pokarm.
§8
Adoptujący w najdogodniejszy sposób (list, e-mail, telefon), przynajmniej 2 razy do roku zobowiązuje się
wysyłać zdjęcia oraz udzielać Fundacji informacji o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków
życia oraz o jego stanie zdrowia.
§9
W przypadku zaginięcia zwierzęcia Adoptujący zobowiązuje się natychmiast, nie później niż w ciągu 12
godzin po wydarzeniu, powiadomić Fundację Serce dla Zwierząt, schronisko dla zwierząt właściwe dla danej
gminy, straż miejską jak również udzielić pomocy w poszukiwaniach i dostarczyć wszelkich możliwych
informacji mogących mieć znaczenie dla prowadzonych poszukiwań.
§10
1. Członkowie Fundacji zastrzegają sobie prawo do wizyt w nowym miejscu pobytu
adoptowanego zwierzęcia, przeprowadzania kontroli, włącznie ze sprawdzeniem książeczki zdrowia
zwierzęcia i aktualności szczepień w terminie uzgodnionym wcześniej z Adoptującym, ale nie dłuższym
niż 7 dni od faktu zgłoszenia chęci odwiedzin i nie częściej
niż 2 razy w roku.
2. W razie stwierdzenia, że zwierzę nie ma zapewnionych odpowiednich warunków bytowania a
Adoptujący rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy Członek Fundacji ma prawo odebrać psa /
kota opiekunowi. Adoptujący zobowiązuje się w takim przypadku bezzwłocznie wydać zwierzę.
3. Stwierdzenie i ocena warunków utrzymania zwierzęcia przysługuje wyłącznie Członkowi Fundacji.
4. Fundacja zobowiązuje się do rejestracji numeru identyfikacyjnego (mikroczip) w systemie Safe-Animal
nie później niż 7 dnia po adopcji. Zarówno przed adopcją jak i po adopcji zwierzęcia w systemie tym
widnieć będą dane Fundacji. Dane nowego właściciela na wyraźną prośbę Fundacja może umieścić w
uwagach do rekordu.
§11
1.

2.

Adoptujący godzi się na karę umowną za rażące niedotrzymanie warunków niniejszej umowy
adopcyjnej (tj. porzucenie, oddanie lub sprzedanie osobom trzecim, brak kastracji w wyznaczonym
terminie, znęcanie się nad zwierzęciem itp.) na kwotę 2 000 zł, która zostanie przekazana na rzecz
Fundacji Serce dla Zwierząt płatną w terminie 7 dni od otrzymania pierwszego wezwanie do zapłaty od
Fundacji.
W przypadku nie opłacenia kary Fundacja Serce dla Zwierząt wystąpi na drogę sądową.
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§12
Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi
odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
§ 16

1. Administratorem danych osobowych Adoptującego zawartych w niniejszej umowie jest Fundacja
Serce dla Zwierząt, ul. Baborowska 5/ 76, 01-464 Warszawa, KRS 0000507867
2. Zbieranie danych odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zwierząt i ma charakter dobrowolny,
jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.
3. Celem zbierania danych jest wypełnienie warunków zawartej umowy oraz umożliwienie
prawidłowego realizowania przez Fundację jej celów statutowych.
4. Przewidywany krąg odbiorców danych: Fundacja Serce dla Zwierząt oraz podmioty przez nią
upoważnione w celu prawidłowego realizowania przez Fundację jej celów statutowych.
5. Gromadzone dane są chronione przed dostępem osób niepowołanych.
§ 17
Adoptujący oświadcza, że:
1. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w umowie, również w
przyszłości.
2. Niniejszą zgodę składa dobrowolnie.
3. Jest świadomy, że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, uaktualniania oraz
uzupełniania.

…………………………………………………………………
Reprezentant Fundacji Serce dla Zwierząt

…………………………………………………………………
Adoptujący
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