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UMOWA ZRZECZENIA SIĘ MIOTU
MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

Właściciel:
___________________________________________

__________________________________________________
IMIĘ:

Fundacja Pomocy Zwierzętom
Bezdomnym „Szara Przystań”
ADRES: 41-800 Zabrze, ul. E. Czogały 9
KRS :
NIP:
TEL.
E-MAIL

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

Reprezentowana przez:

NAZWISKO:
ADRES
ZAMELDOWANIA:

ADRES
ZAMIESZKANIA:

IMIĘ:

PESEL:

NAZWISKO:

TELEFON:

TELEFON:

E-MAIL:

§ 1. Umowa Zrzeczenia dotyczy :

GATUNEK:

DATA URODZENIA:

RASA:

ILOŚĆ:

PŁEĆ:

DODATKOWE UWAGI:

OPIS:

zwanego dalej „Miotem”.

§ 2. Właściciel zrzeka się nieodpłatnie na rzecz Fundacji wyżej opisanego miotu zwierząt.
§ 3. Z chwilą podpisania umowy wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tytułu opieki nad opisanymi
zwierzętami przechodzą z Właściciela na Fundację.
§4. Fundacja zobowiązuje się:

1. Otoczyć w.w. zwierzęta odpowiednią opieką weterynaryjną i zapewnić im dodatkowe wyżywienie w
okresie odsadzenia, równocześnie zastrzegając sobie prawo do możliwości podjęcia decyzji o eutanazji
zwierząt o ile ich stan nie będzie rokował na wyleczenie.
2. Informować Właściciela, o ile wyrazi on taką prośbę, o stanie w.w. zwierząt i dalszych ich losach.
§5. Właściciel zobowiązuje się:
1.Zapewnić zwierzętom odpowiednią opiekę oraz nieprzerwany kontakt z ich matką do dnia przejęcia
przez Fundację t. j. ..................................r.
2. Utrzymywać kontakt z fundacją w okresie przebywaniu u niego miotu.
3. Umożliwić przeprowadzenie odpowiedniej profilaktyki weterynaryjnej przez wskazanego lekarza
weterynarii.
4. Dostarczyć aktualne zdjęcia zwierząt, które zostaną wykorzystane w ogłoszeniach, lub umożliwić
przedstawicielowi Fundacji wykonanie takich zdjęć.
5. Niezwłocznie informować o wszelkich problemach zdrowotnych miotu.
6. Poddać matkę miotu zabiegowi sterylizacji w ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania umowy.
7. Jeśli Właściciel chce brać aktywny udział w poszukiwaniu i wyborze domów stałych dla w/w zwierząt,
ma do tego prawo pod warunkiem utrzymania zasad adopcyjnych Fundacji:
- adopcja będzie poprzedzona wizytą przedadopcyjną w Domu Stałym (odstępujęmy od niej w
uzasadnionych przypadkach),
- zostanie wypełniona fundacyjna ankiety przedadopcyjnej przez potencjalnych właścicieli oraz
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
- po uzyskaniu zgody Fundacji na adopcję, Właściciel jest uprawniony do spisania z przyszłym
właścicielem umowy adopcyjnej z ramienia Fundacji,
- po dokonaniu adopcji Właściciel jest zobowiązany do przekazania podpisanych dokumentów
adopcyjnych (ankieta przedadopcyjna + umowa adopcyjna) Fundacji.
§6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Fundacji i
Właściciela.

Podpis reprezentanta Fundacji

Podpis Właściciela
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...........................................................

