REGULAMIN ADOPCJI
ZWIERZĘCIA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ
STOWARZYSZENIA ADOPCJE BULDOŻKÓW
USTANOWIONY DNIA 15.01.2012r.
1.
Zwierzęta stanowiące własność Stowarzyszenia Adopcje Buldożków i przedstawione do
adopcji mogą być adoptowane tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie za okazaniem dokumentu
tożsamości i nie karane za czyny wskazane w z dnia 16 września 2011r. o ochronie zwierząt (Dz.
U. z 2011 r. Nr. 203, poz. 1373).
2.
Zwierzęta wydaje się po zawarciu umowy adopcyjnej będącej umową cywilno-prawną.
Umowa adopcyjna zawiera szczegółowe warunki adopcji, w tym transportu adoptowanego
zwierzęcia. Umowę w imieniu Stowarzyszenia Adopcje Buldożków podpisuje Zarząd
Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem lub wskazana przez niego osoba na mocy stosownego
upoważnienia.
3.

Zawarcie umowy adopcyjnej poprzedzone jest kolejnymi etapami procesu adopcyjnego:
a) wypełnieniem i odesłaniem na adres pomoc@adopcjebuldozkow.pl ankiety
przedadopcyjnej
b) analizą ankiety przedadopcyjnej dokonaną przez osoby wskazane przez Zarząd
Stowarzyszenia
c) rejestracją na forum Stowarzyszenia Adopcje Buldożków i aktywacją indywidualnego
konta przez Administratora Forum Adopcje Buldożków
d) wizytą przedadopcyjną /wizyta odbywa się w domu u wybranych kandydatów i
przeprowadza ją osoba wskazana przez Zarząd Stowarzyszenia w celu poznania
potencjalnego adoptującego, jego oczekiwań i wiedzy na temat danej rasy. Osoba
wizytująca zapoznaje kandydatów na adoptujących również z wymaganiami i potrzebami
rasy - buldog angielski, buldog francuski, mops – a po wizycie przedkłada swoją opinię na
temat kandydata do Zarządu Stowarzyszenia/
e) wyborem Adoptującego konkretnego psa dokonanym na zebraniu Zarządu
Stowarzyszenia przez członków Zarządu.
f) uzgodnieniu terminu wydania i zasad transportu adoptowanego zwierzęcia

4.
Adoptujący w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zaakceptowaniu jego kandydatury lub
innym terminie uzgodnionym z członkiem Zarządu Stowarzyszenia dokonuje jednorazowej wpłaty
w stałej kwocie 400 zł na poczet kosztów związanych z negocjacjami o odbiór zwierzęcia z
miejsca jego pobytu, transportu do Stowarzyszenia lub do wolontariusza, który opiekował się
zwierzęciem do czasu jego adopcji, leczenia psa w tym wykonania zabiegów operacyjnych,
kastracji czy sterylizacji psa na konto Stowarzyszenia. Powyższa wpłata nie będzie zapłatą za
adoptowane zwierzę.
5.
Adoptujący przy okazji adopcji, a także w każdym innym czasie może przekazać na rzecz
Stowarzyszenia dobrowolną darowiznę pieniężną za stosownym pokwitowaniem. Darowizna nie
będzie zapłatą za adoptowane zwierzę.
6.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli poadopcyjnych w
miejscu stałego pobytu adoptowanego zwierzęcia.
7.
Regulamin adopcji wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Stowarzyszenia
Adopcje Buldożków.
8.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
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