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UMOWA POWIERZENIA PSA/KOTA    Tel 698 46 60 60 
 

w dniu …………………..……. pomiędzy Fundacją  PASJA  z siedzibą w Bedoniu 
ul. Główna 63, reprezentowaną przez Marzenę Aleksandrowicz zwanej dalej Fundacją 
 
a Panią/Panem ………………………………………………………..………………Nr telefonu…..……………………….,  
 
adres email ………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
.  
zam. …………………………………………………………………………………………….....……………………………………..., 
 zwaną/nym dalej Powierzającą/ym,  została zawarta umowa o następującej treści: 
 

         § 1 
Powierzający oddaje pod opiekę Fundacji psa/kota IMIĘ ………………………………….………………..………, 
 
lat ……………….……….. rasa  …………………………..……………… 
 
na okres od (godz…………) ……………………..………….. do ……………………………………. (godz……………..) 
 

§ 2 
1. Koszt pobytu ………………W dniu przyjęcia wpłacono kwotę  ………………………………………… 

§ 3 

1. Opieka jest sprawowana w Hotelu dla Zwierząt DOG CLUB prowadzonym przez Fundację. 

2. Powierzający przekazuje zwierzę pod opiekę Hotelu na warunkach określonych w regulaminie.  

Powierzający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Hotelu i akceptuje jego warunki.   

3. Powierzający oświadcza, iż zapoznał się z infrastrukturą hotelu oraz jego wyposażeniem i nie 

wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń.  

§ 4 

1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Fundacja  zobowiązuje się do: 

a) opieki nad psem/kotem zgodnie z preferencjami właściciela zapisanymi w formularzu 

zgłoszeniowym, 

b) przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu  

zgodnie z obopólnymi ustaleniami poprzez wskazany nr telefonu lub też poprzez adres 

mailowy. 

c) żywienia psa/kota według ustalonych z Powierzającym zasad,  

d) w razie konieczności otoczenia zwierzęcia opieką weterynaryjną, z niezwłocznym 

powiadomieniem o tym fakcie Powierzającego.  Koszty takiej interwencji, w tym także 

koszty transportu do weterynarza oraz leków pokrywa Powierzający,  

e) podawania lekarstw przepisanych przez lekarza weterynarii.  

f) sumiennej i starannej opieki nad powierzonym zwierzęciem. Na życzenie właściciela 

pies może przebywać w zamkniętych pomieszczeniach i wychodzić na spacery jedynie 

pod nadzorem opiekuna.  
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        § 5 

2. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do: 

a) rzetelnego wypełnienia oraz podania wszelkich informacji dotyczących zwierzęcia w 

Formularzu Zgłoszeniowym, który stanowi integralną część umowy. 

b) dostarczenia wystarczającej ilości pożywienie dla podopiecznego, 

c) poinformowania o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego psa/kota.  

d) poinformowania o charakterze przekazywanego psa/kota, co pozwoli na 

ograniczenie/uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami, 

e) przekazania wszelkiego różnego rodzaju wskazówek, które Powierzający uzna za 

istotne w opiece nad zwierzęciem, 

f) odebrania psa/kota z Fundacji  w terminie określonym w umowie. 

3. Powierzający oświadcza, że zapoznał się z warunkami jakie oferuje Hotel i akceptuje jego 

warunki.  

4. Powierzający wyraża zgodę na publikację wizerunku pupila w mediach społecznościowych w 

nieograniczonym czasie i zakresie.  

      § 6 

1.  W przypadku nie odebrania zwierzęcia w terminie jaki został przez strony ustalony Fundacja 

wezwie powierzającego do odbioru psa/kota w terminie 7 dni.   

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do przekazania zwierzęcia do schroniska w przypadku gdy 

Powierzający nie odbierze psa/kota po powtórnym wezwaniu do odbioru z zakreślonym kolejnym 7 

dniowym terminem.§ 7 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

odpowiednie kodeksu cywilnego.  

 

RODO  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez "Fundację Pasja”  w zakresie niezbędnym 

do zawarcia umowy o powierzenie mojego zwierzęcia pod opiekę DOG CLUB  hotel dla zwierząt z siedzibą Bedoń 

Przykościelny ul.Głowna 63.  

Informujemy, iż Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

naszej firmy spod adresu podanego na początku formularza lub w umowie. 

 

 

 
             …………………………………………………      …………………………..………….………. 
                  (Powierzający)               ( Fundacja)  


