UMOWA ADOPCYJNA NR ….…./201_
Umowa zawarta w dniu ……../……../201_r. pomiędzy:
STOWARZYSZENIEM ADOPCJE BULDOŻKÓW wpisanym do KRS pod NR 0000406498
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, zwanego dalej
„Stowarzyszeniem”,
z
siedzibą w 05-092 Łomianki, ul. Fiołka
13 reprezentowanym przez:
Dorotę Alicję Smith - Prezesa Zarządu
Bartłomieja Płacheckiego - V-ce Prezesa Zarządu
w imieniu którego działa na mocy upoważnienia stałego udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia
Adopcje

Buldożków

uchwałą

nr

.…/…./201_

……………………………………...,

z

dnia

………………..

Pani/Pan

leg. się dowodem osobistym seria …….… nr

……………………………

wydanym

przez

……………………………………………………………………………………..
a
Panem/Panią ………………………………………………………………………………….., zameldowanym
……………………………………………………………………………………………………., zamieszkałym
…………….……………………………………………..…, nr tel.………………………………………….….,
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……. nr …..………………………, wydanym przez
…………………………………………..……, PESEL ……………..………………………………
zwana/zwanym dalej „Adoptującym”.
1. Przedmiot umowy
1

1.1 Przedmiot umowy stanowi adopcja psa/suki :
a) imieniu …………………........,
b) w typie rasy…………………,
c) maści ………………………,
2

d) wieku / prawdopodobnym wieku ………………… ,
e) nr chip/tatuażu ……………………………………….,
1
1
f) który (nie jest/jest) sterylizowany/kastrowany
stanowiącym własność Stowarzyszenia.
1.2 Adoptujący określa miejsce stałego pobytu przedmiotu umowy pod adresem:
………………………………………………………………............................................................................
i zobowiązuje się do niedokonywania zmian stałego pobytu psa bez poinformowania pisemnie lub
drogą elektroniczną Stowarzyszenia o nowym, stałym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia.
1.3 Dodatkowe uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące adoptowanego zwierzęcia określone są w
1

niepotrzebne przekreślić
w przypadku braku możliwości ustalenia wieku psa z dokumentów, podaje się prawdopodobny wiek
wskazany przez Stowarzyszenie

2
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załączniku nr 1 do umowy i przybierają formę umownych ustaleń szczególnych.

3

1.4 Stowarzyszenie oświadcza, iż niniejsza umowa nie jest sprzeczna z Regulaminem Adopcji
umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia i obowiązującym w dniu jej podpisania.
1.5 Koszty utrzymania i opieki medyczno-weterynaryjnej nad adoptowanym zwierzęciem, należą do
Adoptującego od dnia podpisania umowy, na co Adoptujący wyraża zgodę.
1.6 Wydanie zwierzęcia Adoptującemu odbędzie się w dniu i miejscu podpisania niniejszej umowy lub
innym miejscu i terminie zgodnie ustalonym przez Strony umowy. Termin wydania zwierzęcia zależy
od stanu zdrowia zwierzęcia oraz uzgodnienia zasad jego transportu. Uzgodnienie innego miejsca
wydania zwierzęcia, niż miejsce podpisania umowy oraz innego terminu jego wydania może odbyć się
drogą elektroniczną lub tradycyjną, na co Strony wyrażają zgodę.
1.7 W przypadku nie wydania zwierzęcia w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu, jeżeli Adoptujący nie później niż 30 dnia od dnia
podpisania umowy adopcyjnej nie dostarczy do Stowarzyszenia pisemnej zgody na wydanie
zwierzęcia w terminie powyżej 30 dni. Strony zgodnie oświadczają, iż zgoda może być dostarczona
pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną. W przypadku rozwiązania umowy w związku z nie
wydaniem zwierzęcia w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Adoptującemu na jego
wniosek, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie wniosku zwrot
poniesionych przez Adoptującego kosztów utrzymania i kosztów opieki medyczno-weterynaryjnej nad
zwierzęciem, które miało być adoptowane.
2. Zobowiązania Adoptującego
2.1 Adoptujący zobowiązuje się:
a) zapewnić zwierzęciu stałą opiekę medyczno-weterynaryjną przez lekarza weterynarii
posiadającego stosowne uprawnienia, a w szczególności wymagane szczepienia ochronne,
odrobaczanie i realizację zaleceń lekarza,
b) do trzymania psa w sposób zapewniający nadzór nad psem, jego bezpieczeństwa i otoczenia.
Zapewnia, że nie będzie trzymał psa na łańcuchu, czy innej uwięzi uniemożliwiającej psu
swobodne wybieganie się, nie będzie trzymał psa na dworze, w budzie czy kojcu, jak również,
że pies będzie mieszkał wyłącznie w domu/mieszkaniu
c) nie poddawać psa eksperymentom medycznym, ani innym,
d) nie rozmnażać adoptowanego zwierzęcia i poddać je sterylizacji, o ile nie zostało
wysterylizowane przed adopcją w terminie uzgodnionym z lekarzem sprawującym opiekę
medyczno-weterynaryjną i przesłania do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną bądź pocztą
elektroniczną zaświadczenia o przeprowadzonej sterylizacji,
e) zapewnić zwierzęciu systematyczne wyżywienie i stały dostęp do wody
f) zapewnić zwierzęciu spacery i możliwość wybiegania się bez narażania zwierzęcia na utratę
zdrowia bądź życia, a także dbać o jego higienę (np. kąpiel, przemywanie, czesanie,
strzyżenie),
g) zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i nr telefonu Adoptującego,
h) w przypadku ucieczki lub zaginięcia zwierzęcia powiadomić Stowarzyszenie oraz odpowiednie
organy, w tym najbliższe schronisko dla zwierząt i dołożyć wszelkich starań i środków do
odnalezienia go,
i) nie sprzedawać, ani nie przekazywać adoptowanego zwierzęcia w jakimkolwiek charakterze
osobom trzecim,
j) umożliwić przeprowadzenie kontroli po adopcyjnych,
k) wypełniać wszystkie warunki niniejszej umowy,
1
1
l) do sterylizacji/kastracji suki/psa w terminie do dnia ……………….. i przesłania do
Stowarzyszenia pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od podanej daty
3

w przypadku braku dodatkowych uwag wynikających ze szczególnego charakteru danego psa, nie
wypełnia się załącznika Nr 1
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zaświadczenia o dokonaniu zabiegu wystawionego przez lekarza weterynarii, który go
1
wykonał. (dotyczy/nie dotyczy)
3. Transport
3.1 Transportu adoptowanego zwierzęcia, z miejsca wskazanego przez Stowarzyszenie do miejsca
określonego w pkt 1.2. dokonuje Adoptujący na swój koszt, na co Adoptujący wyraża zgodę.
3.2 W przypadku wypowiedzenia umowy przez Adoptującego lub rozwiązania umowy za
porozumieniem Stron, Adoptujący zobowiązany jest dokonać transportu psa na własny koszt do
dowolnie wskazanego miejsca przez Stowarzyszenie na terenie kraju w terminie ustalonym pocztą
elektroniczną przez Strony umowy. Wypowiedzenie umowy może być doręczone pocztą tradycyjną lub
pocztą elektroniczną.
3.3 W przypadku wypowiedzenia umowy przez Stowarzyszenie z przyczyn leżących po stronie
Adoptującego, Adoptujący zobowiązany jest dokonać transportu psa na własny koszt do dowolnie
wskazanego przez Stowarzyszenie miejsca na terenie kraju, w terminie 7 dni licząc od następnego
dnia po dniu w którym Adoptujący otrzyma wypowiedzenie umowy. Wypowiedzenie umowy może być
doręczone pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną. Dniem doręczenia wypowiedzenia umowy
pocztą tradycyjną lub elektroniczną będzie dzień wysłania wypowiedzenia przez Stowarzyszenie.
3.4 W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 3.3. osoba wyznaczona przez
Stowarzyszenie dokona odbioru zwierzęcia w dowolnym terminie, przy czym kosztem transportu
zwierzęcia zostanie obciążony Adoptujący na podstawie wystawionego przez Stowarzyszenie
rachunku. Na koszt transportu mogą składać się w szczególności:
a) koszt paliwa,
b) koszt biletów środków komunikacji,
c) koszt wynajęcia środka transportu.
3.5 Warunki w jakich odbywa się transport psa muszą odpowiadać powszechnie obowiązującym
przepisom prawa i warunkom bezpieczeństwa określonym w rozdziale 7 „Transport zwierząt” ustawy z
dnia 16 września 2011r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr. 203, poz. 1373).
4. Opieka weterynaryjna
4.1 Adoptujący oświadcza, iż został poinformowany o stanie zdrowia psa oraz przebytych chorobach,
zgodnie z wiedzą posiadaną przez Stowarzyszenie w dniu podpisania umowy i nie będzie zgłaszać
żadnych roszczeń z tym związanych.
4.2 Adoptujący zobowiązany jest założyć książeczkę zdrowia psa (jeśli jej nie posiada) oraz
zachowywać wszelkie dowody szczepień i odrobaczeń oraz innych dokumentów związanych zarówno
ze stanem zdrowia adoptowanego zwierzęcia, jak i przebiegiem chorób, odbytych zabiegów oraz
operacji.
4.3 Jeżeli zaistniałyby jakiekolwiek okoliczności uzasadniające uśpienie psa, Adoptujący może to
uczynić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Stowarzyszenia, po czym przedłoży Stowarzyszeniu
w terminie 7 dni od dnia uśpienia psa, zaświadczenie od lekarza weterynarii o wskazaniach do
wykonania zabiegu.
4.4 W przypadku naturalnej śmierci lub śmierci w wyniku wypadku adoptowanego zwierzęcia
Adoptujący zobowiązany jest do:
a) poinformowania Stowarzyszenia o zaistniałym fakcie (opcja wykonania sekcji zwłok przed
utylizacją na życzenie i koszt Stowarzyszenia),
b) przedstawienia stosownej, oryginalnej dokumentacji weterynaryjnej oraz dokumentacji z
utylizacji na życzenie Stowarzyszenia.
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5. Inne rozliczenia finansowe
5.1 W przypadku zwrotu adoptowanego zwierzęcia w związku z wypowiedzeniem umowy adopcji
przez Stowarzyszenie z winy Adoptującego, Stowarzyszenie może obciążyć Adoptującego kosztami
utrzymania zwierzęcia oraz kosztami opieki medyczno-weterynaryjnej za okres maksymalnie 90 dni
licząc od dnia zwrotu zwierzęcia, na co Adoptujący wyraża zgodę.
5.2 Zwrot kosztów o których mowa w pkt. 5.1 nastąpi na podstawie wystawionego przez
Stowarzyszenie rachunku/faktury na konto Stowarzyszenia w terminie wskazanym na
rachunku/fakturze.
6. Kontrola po adopcyjna
6.1 Osoba wyznaczona przez Stowarzyszenie uprawniona jest do dokonywania inspekcji
zapowiedzianych jak i nie zapowiedzianych w miejscu stałego pobytu adoptowanego zwierzęcia
zarówno stanu jego zdrowia jak i warunków w jakich przebywa oraz kontroli realizacji postanowień
niniejszej umowy, w trakcie których Adoptujący umożliwi kontakt ze zwierzęciem oraz okaże
książeczkę zdrowia i inne dokumenty dotyczące opieki medyczno-weterynaryjnej.
6.2 Adoptujący zobowiązany jest do przekazywania bez wezwania systematycznych informacji na
temat zdrowia, samopoczucia, zachowania, wizyt i zabiegów weterynaryjnych zwierzęcia oraz
ewentualnych problemów ze zwierzęciem – przez pierwsze trzy miesiące od podpisania niniejszej
Umowy raz w tygodniu, przez kolejne nie rzadziej niż raz na 3 miesiące - Stowarzyszeniu na adres email:
pomoc@adopcjebuldozkow.pl
lub
na
forum
Stowarzyszenia
http://forum.adopcjebuldozkow.pl w wątku adoptowanego zwierzęcia do momentu śmierci psa
objętego przedmiotową umową.
7. Rozwiązanie umowy
7.1 Strony mogą rozwiązać umowę adopcji zwierzęcia za wypowiedzeniem lub w drodze
porozumienia stron. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca.
7.2 Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić, jeżeli zostaną naruszone
warunki niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron. W takim przypadku rozwiązanie umowy
nastąpi z winy naruszającego postanowienia umowy.
8. Oświadczenia stron
8.1 Adoptujący oświadcza, że nie był karany przeciwko czynom wskazanym w ustawie z dnia 16
września 2011r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr. 203, poz. 1373).
8.2 Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych dla realizacji
umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
8.3 Adoptujący wyraża zgodę na publikację (na stronach internetowych oraz w środkach masowego
przekazu) ogólnych informacji mających związek z adoptowanym zwierzęciem oraz wybranych przez
Strony zdjęć wykonanych podczas okresu trwania niniejszej umowy, w tym na terenie posiadłości
Adoptującego.
9 Postanowienia końcowe
9.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
9.2 Do momentu dostarczenia zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.1 lit. l niniejszej Umowy oraz
przez pierwsze 3 miesiące po adopcji, pies stanowiący przedmiot niniejszej Umowy stanowi własność
Stowarzyszenia, a odpowiedzialność za jego utrzymanie i opiekę oraz idące za tym koszty spoczywają
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na adoptującym, następnie przechodzi na własność adoptującego.
9.3 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla wywarcia skutków prawnych.
9.4 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, Kodeksu karnego oraz ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z
2011 r. Nr. 203, poz. 1373)
9.4 Strony zgodnie ustalają, iż sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji
niniejszej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia. Adoptowane zwierzę do
czasu zakończenia postępowania sądowego może przebywać pod opieką Stowarzyszenia.
9.5 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ADOPTUJĄCY

STOWARZYSZENIE ADOPCJE BULDOŻKÓW
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