UMOWA POWIERZENIA ZWIERZĘCIA POD OPIEKĘ
Umowa zawarta pomiędzy
Hotel dla psów Daisy- Agnieszka Juraszek, ul. Calika 4, 32-010 Łuczyce
zwaną dalej Opiekunem, a ……………………………………………………………….
zamieszkałym……………………………….……………………………………………...,
nr telefonu..................................................................................................................,
zwanym dalej Właścicielem.
§ 1.
1. Właściciel oddaje pod opiekę zwierzę : pies
o imieniu …….……………………, numer tatuażu/chip ………………….…...,
pod opiekę: a) całodobową:
na okres od ………………………... do.....………….…………...,
b) w godzinach: od...……………………do…….…………...……..,

2. Właściciel oświadcza, iż zwierzę, o którym mowa w §1 jest:
1) jego własnością,
2) własnością Pani/Pana
………………………………………………………………………………..…
zamieszkałego…………...……………………………………………………
telefon……………………………………………………………………….....
3. Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w pkt. 2, ma pełne
prawo oddania zwierzęcia pod opiekę petsittera, dane mu przez Właściciela.
§ 2.
1. Właściciel oświadcza, iż oddawane Opiekunowi zwierzę:
1) posiada aktualne szczepienia
tak
nie
2) zostało zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom
tak
nie
3) zostało odrobaczone
tak
nie
4) nie jest chore na żadną chorobę zakaźną,
tak
nie
2. Powierzający oświadcza, iż oddawane pod opiekę zwierzę jest:
1) Zdrowe
2) Chore na ……………………………………………………..........................
……………………………………................................................................
1

i – wg wskazań lekarza weterynarii – należy :
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
..................................................................................................................
..................................................................................................................

3. Właściciel oświadcza, iż lekarzem weterynarii, prowadzącym zwierzę, jest
…………………………………………………………….........................................
przyjmujący w gabinecie przy ul.…………………………………….....................
telefon kontaktowy …………………....................................................................

4. Właściciel zobowiązuje się pokryć koszty leczenia weterynaryjnego swojego
zwierzęcia.
5. Właściciel zobowiązuje się pokryć ewentualne koszty związane z wyrządzonymi
przez zwierzę szkodami.
6. Na okres pobytu u Opiekuna, Właściciel pozostawia do dyspozycji:
1) książeczkę zdrowia,
2) obrożę i smycz,
3) inne - (np. legowisko, koc, miski, zabawki, karmę, lekarstwa, itp.) :…………
………………………………………………...............................................……
……………………………………………………………………………...............
......................................................................................................................
.
§ 3.
1. Właściciel zobowiązuje się pokryć koszt opieki nad zwierzęciem. Stawkę za
opiekę :
1) całodobową ustala się na …....................zł/dzień
2) godzinową ustala się na ……………….. zł/godzinę,

2. Wynagrodzenie za opiekę, zostanie zapłacone w dniu przyjęcia psa
na łączną kwotę …………………………………zł
3. Ostateczne rozliczenie kosztów pobytu zwierzęcia u Opiekuna następuje w
dniu odbioru – na podstawie ewentualnych rachunków od lekarza,
dodatkowych kosztów za np. jedzenie itp.
4. Każda dodatkowa dopłata będzie wcześniej konsultowana z Właścicielem
§ 4.
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1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Opiekun zobowiązuje się do:
1) Wykonania zleconych czynności ze szczególną starannością, według
swej najlepszej wiedzy i umiejętności.
2) Zastosowania się do wszystkich sugestii i zaleceń opisanych przez
Właściciela w Formularzu Zgłoszeniowym, który dołączony został do
umowy.
3) Zapewnienia psu bezpieczeństwa.
4) Zapewnienia psu odpowiedniej ilości ruchu.
5) Informowania Właściciela psa w przypadku zaobserwowania objawów
chorobowych, bądź nieprawidłowych zachowań.
6) Natychmiastowego kontaktu telefonicznego z Właścicielem psa w
sytuacji kryzysowej (choroba, uszkodzenie ciała, zaginięcie psa)
Opiekun:
1) Może zrezygnować z opieki nad zwierzęciem, które stwarza zagrożenie
dla ludzi lub innych zwierząt, a Właściciel świadomie zataił tą
informację w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Właściciel zobowiązuje się do:
1) poinformowania Opiekuna o rzeczywistym stanie zdrowia
przekazywanego zwierzęcia,
2) poinformowania Opiekuna o rzeczywistym charakterze
przekazywanego zwierzęcia, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie
ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,
3) Właściciel zobowiązuje się rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić
Formularz Zgłoszeniowy.
4) uregulowania płatności zgodnie z § 3 niniejszej umowy,
5) odebrania zwierzęcia od Opiekuna w określonym w umowie terminie.

§ 5.
1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu zwierzęcia u Opiekuna może być
– za zgodą Opiekuna– zmieniony.
2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, zapłacona kwota nie podlega
zwrotowi.
3. W przypadku wydłużenia – za zgodą Opiekuna– czasu pobytu zwierzęcia,
Właściciel jest zobowiązany do uregulowania uzgodnionej wcześniej kwoty,
powiększonej o ustaloną należność za dodatkowe dni pobytu.

4. W przypadku, gdy Właściciel:
1) nie przekaże pełnej wpłaty w terminie,
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2) po terminie odbioru zwierzęcia, nie będzie się kontaktował z
Opiekunem w sprawie przedłużenia pobytu, oraz nie będzie odpowiadał
na telefony Opiekuna,
3) okaże się, że podany w Formularzu Zgłoszeniowym telefon jest
nieaktualny, a Właściciel go nie zaktualizował,
4) Właściciel, bądź upoważniona przez niego na piśmie osoba – bez
powiadamiania Opiekuna i dopełnienia wymogów, o których mowa w
ust. 3 i 4, nie odbierze zwierzęcia w ciągu 2 dni po upływie terminu
odbioru, określonego w niniejszej umowie,
Strony ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy.
§ 6.
1. W sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, Właściciel
zrzeka się na rzecz Opiekuna wszelkich praw do zwierzęcia, o którym mowa w
§ 1 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku sprzedaży zwierzęcia, przekazania go do schroniska dla
bezdomnych zwierząt, bądź rozporządzenia nim przez Opiekuna w inny
sposób. Właściciel oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w stosunku do Opiekuna
żadnych roszczeń.
§ 7.
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem
…………………………………………………………..............................................

§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w
wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Krakowie.

§ 9.
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy

……………………………….
Data i podpis Właściciela

................…………………
Opiekun
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