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UMOWA ADOPCYJNA 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA: 

Pomiędzy Użyczającym,
zwanym dalej  ,,Fundacją”:
__________________________________________________

a Biorącym,
zwanym/zwaną dalej ,,Adoptującym”:

___________________________________________
Fundacja Pomocy Zwierzętom 
Bezdomnym „Szara Przystań”

IMIĘ:

ADRES: 41-800 Zabrze, ul. E. Czogały 9 NAZWISKO:

KRS : 
NIP: 
TEL.

E-MAIL

0000288303
648-264-54-76
502311695, 691922030, 535597979 
fundacja@szara-przystan.pl 

ADRES
ZAMELDOWANIA:

Reprezentowaną przez: 
ADRES

ZAMIESZKANIA:

IMIĘ: PESEL:

NAZWISKO: TELEFON:

TELEFON: E-MAIL:

§ 1. Umowa Adopcyjna dotyczy kota: 

IMIĘ: CECHY SZCZEGÓLNE:
RASA: KASTRACJA:
PŁEĆ: DODATKOWE UWAGI:

DATA URODZENIA:

zwanego dalej „Kotem”.

§ 2. Przez adopcję rozumie się użyczenie Kota na czas nieokreślony zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 3. Fundacja oświadcza i gwarantuje Adoptującemu, że: 

1. Fundacja pozostaje właścicielem Kota;

2. Kot przed przekazaniem Adoptującemu został przebadany przez lekarza weterynarii, jest wolny od chorób
zakaźnych i posiada aktualną książeczkę zdrowia.

3. Fundacja nie zerwie umowy, o ile zwierzę będzie traktowane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz
właściwymi przepisami prawa.

§ 4. Fundacja wydaje do adopcji Kota Adoptującemu na następujących zasadach i warunkach:

1. Adoptujący zobowiązuje się, iż przyjmuje kota wyłącznie dla siebie, jako zwierzę towarzyszące, nie
przeznaczone do skarmienia, pracy czy rozrodu.

2. Adoptujący oświadcza, że kot będzie utrzymywany zgodnie z warunkami opisanymi w ankiecie adopcyjnej.



3. Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia Kotu regularnych posiłków, stałego dostępu do wody pitnej,
profilaktyki zdrowia (wg zaleceń lekarza weterynarii) oraz leczenia w razie choroby.

4. Adoptujący zobowiązuje się do poddania Kota zabiegowi kastracji w terminie pięciu miesięcy od dnia adopcji
i przedstawienia  Fundacji potwierdzenia wykonanego zabiegu (zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne, kopia
wpisu do książeczki zdrowia) osobiście, drogą pocztową lub mailową. W między czasie Adoptującemu nie
wolno świadomie rozmnożyć Kota ani nieświadomie dopuścić do jego rozmnożenia np. w wyniku ucieczki
Kota.

5. Adoptujący zobowiązuje się w każdym czasie umożliwić osobie reprezentującej Fundację zobaczenia Kota w
celu sprawdzenia stanu zwierzęcia i warunków w jakim żyje.

6. Adoptujący zobowiązuje się do przekazywania raz w roku Fundacji informacji o Kocie (a w szczególności o
procesie adaptacji w nowym miejscu, śmierci lub poważnej choroby/urazu Kota.), drogą najbardziej dogodną
dla Adoptującego (poczta elektroniczna/telefon/list). W razie zaginięcia Kota Adoptujący zobowiązuje się
poinformować Fundację w ciągu dwudziestu czterech godzin od wydarzenia.

7. Adoptujący zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Kota Fundacji, jeżeli jego dalszy pobyt w domu
Adoptującego nie będzie możliwy. Pod żadnym warunkiem Adoptującemu nie wolno porzucić Kota, oddać lub
odsprzedać do sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt lub laboratoriów badawczych.

8. Adoptujący zobowiązany jest pokrywać we własnym zakresie koszty utrzymania i opieki weterynaryjnej oraz
inne koszty wynikające z odpowiedniej opieki nad Kotem. Adoptujący niniejszym zrzeka się względem
Fundacji jakichkolwiek roszczeń związanych z pokryciem bądź zwrotem takich kosztów. W trakcie trwania
Umowy Adoptujący ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez Kota bądź
powstałe w związku z jego adopcją zarówno na mieniu jak i zdrowiu swoim i osób trzecich.

§5. Adoptujący oświadcza, że informacje podane w trakcie procesu adopcyjnego (zwłaszcza zawarte w ankiecie 
przedadopcyjnej) są zgodne z prawdą. Podanie informacji niezgodnych z prawdą w celu uzyskania zwierzęcia jest 
podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§6. Jeżeli Adoptujący złamie warunki umowy, Fundacja ma prawo w trybie natychmiastowym odebrać Kota, a Umowa 
adopcyjna ulega rozwiązaniu w momencie odbioru Kota przez Fundację.

§7. Umowa adopcyjna została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Fundacji oraz 
Adoptującego i wchodzi w życie z dniem podpisaniem.

§8. Strony oświadczają, że w sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9. Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku i danych adoptowanego 
zwierzęcia zawartych w umowie adopcyjnej dla potrzeb Fundacji Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „Szara Przystań”, 
zgodnie z ustawą z dnia 29,08,1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Podpis  reprezentanta Fundacji Podpis adoptującego
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