UMOWA

zawarta w _________w dniu _________ 2015 r.
pomiędzy:
1) Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt ARKA z siedzibą w Przemyślu, wpisanym w
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, działającym za pośrednictwem
2) Agnieszki Narożnowskiej prowadzącej działalność pod firmą Usługi
Techniczno-Weterynaryjne „ARKA-vet” Agnieszka Narożnowska z siedzibą
w Przemyślu, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”.
a
3) _________________________
zamieszkałym(ą) _______________________________,
posiadającym(ą) PESEL _________________________,
legitymującym(ą) się dowodem osobistym numer ______ _______,
tel. ______________, e-mail __________________, zwanym(ą) dalej „Opiekunem”.
§1
1. Przekazujący przekazuje nieodpłatnie Opiekunowi psa/kota, płci żeńskiej/męskiej,
opis ______________________, w wieku ok. _______ lat, o imieniu _________.
2. Zwierzę, o którym mowa powyżej zostało:
1) odrobaczone (data) _____________________________________________,
2) zaszczepione przeciwko wściekliźnie (data) __________________________,
3) zaszczepione przeciwko chorobom wirusowym (data) ___________________,
4) wykastrowane/wysterylizowane (data) _______________________________,
5) zaczipowane (data) _____________________________________________
3. Wraz ze zwierzęciem Przekazujący przekazuje książeczkę zdrowia,
w której wymienione w ustępie poprzednim zabiegi zostały potwierdzone przez
lekarza weterynarii.
4. Przed podpisaniem niniejszej umowy Przedsiębiorca dokonał wydania
Opiekunowi zwierzęcia oraz książeczki zdrowia, o których mowa
w ustępach poprzednich, a Opiekun potwierdza wykonanie tego obowiązku.
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5. Opiekun podaje, że zwierzę będące przedmiotem niniejszej umowy przebywać
będzie na stałe pod adresem: __________________________, i zobowiązuje się
pisemnie powiadomić Przekazującego oraz Gminę ________ o zmianie miejsca
stałego pobytu zwierzęcia, nie później niż
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
§2
Opiekun zobowiązuje się otoczyć właściwą opieką adoptowane zwierzę.
§3
Opiekun zobowiązuje się, że nie pozbędzie się adoptowanego zwierzęcia, nie sprzeda go,
nie porzuci, nie odda do schroniska ani osobom trzecim.
§4
W razie zaginięcia zwierzęcia, Opiekun zobowiązany jest powiadomić o tym
Przekazującego i Gminę __________ nie później niż w terminie 14 dni od daty zaginięcia,
a ponadto zobowiązuje się do czynnego szukania go i zawiadomienia najbliższego
schroniska.
§5
Przekazujący oraz przedstawiciel Gminy __________ ma prawo
do przeprowadzenia wizyt w miejscu pobytu zwierzęcia, w czasie których Opiekun ma
obowiązek okazać zwierzę oraz książeczkę zdrowia.
§6
1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do udzielania wszelkich rad związanych
z wychowaniem, zdrowiem oraz żywieniem zwierzęcia.
2. Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do
realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
3. Z uzasadnionych powodów Opiekun może w terminie nieprzekraczającym 3 dni od
daty zawarcia odstąpić od niniejszej umowy i dostarczyć zwierzę
do siedziby Przedsiębiorcy. Po tym okresie prawo Opiekuna do odstąpienia od umowy
wygasa.
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§7
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Przekazującego, Przedsiębiorcy i Opiekuna.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. Inne postanowienia: ______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

PODPIS PRZEDSTAWICIELA FIRMY

PODPIS OPIEKUNA
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