
Umowa powierzenia kota pod opiekę

W dniu ………………………..  pomiędzy Sanatorium dla Kotów znajdującym się przy Przychodni
Weterynaryjnej Spectrum w Jeleniej Górze ul. Sudecka 91/LU 58-500 a :

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nr. Tel ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………

Zwaną/nym dalej POWIERZAJĄCYM została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Powierzający oddaje pod opiekę Sanatorium kota rasy:…………………………………………………….
Nr chipa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
O imieniu ……………………………………………….., o umaszczeniu ……………………………………………………………….
na okres od ………………………….. do ……………………………………

2. Powierzający oświadcza, iż zwierzę, o którym mowa w ust. 1 § 1. Jest (zakreślić odp. Literę):

a). jego własnością

b). jest własnością ……………………………………………………………………………………………………………

3. Powierzający oświadcza iż w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt. b § 1, ma pełne prawo
oddania kota pod opiekę Sanatorium, dane mu przez właściciela zwierzęcia.

§ 2.

1. Powierzający oświadcza, iż oddawane pod opiekę Sanatorium zwierzę:

a). posiada aktualne szczepienia (panleukopenia, kaliciwiroza, herpes wirus)

b). zostało odrobaczone i jest zabezpieczone przed pchłami

c). jest wykastrowane

2. Powierzający oświadcza, iż zwierzę jest:

a). w pełni zdrowe
b). w trakcie leczenia i przyjmuje leki………………………………………………………………………..

3. Na okres pobytu w Sanatorium Powierzający pozostawia (niepotrzebne skreślić):

a). kuwetę

b). miseczki

c) posłanko

d). inne ………………………………………………………………………………………………………………………………
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§ 3.

1. Koszt pobytu kota w Sanatorium wynosi ………………………. Zł za dobę. Opłata za cały pobyt wynosi
łącznie ………………………. Zł.

2. Opłata rezerwacyjna w wysokości 50% pobytu pobierana jest w momencie rezerwacji i
podlega zwrotowi do maksymalnie 1 tyg poprzedzającego deklarowany pobyt. Po tym terminie
opłata nie będzie zwracana.

§ 4.

1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Sanatorium zobowiązuje się do:

a) Właściwej opieki nad zwierzęciem (zarówno pod wzgl. Fizycznym i psychicznym)

b) Informowania o przebiegu pobytu

c) Karmienia wg zasad określonych przez Powierzającego

d) Opieki weterynaryjnej przez cały pobyt

2. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:

a) Poinformowania Sanatorium o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego zwierzęcia

b) Podania innych istotnych kwestii dotyczących powierzonego zwierzęcia

c) Uregulowania płatności

d) Odebrania zwierzęcia w ustalonym terminie

§ 5.

1. Ustalony w niniejszej umowie okres pobytu zwierzęcia w Sanatorium może być – za zgodą
Sanatorium – zmieniony.

2. W przypadku skrócenia terminu pobytu zwierzęcia, pieniądze nie podlegają zwrotowi.

3. W przypadku wydłużenia terminu pobytu zwierzęcia, Powierzający jest zobowiązany do
dopłacenia odpowiedniej kwoty, wynikającej z cennika.

4. W przypadku gdy Powierzający:

a) Nie przekaże pełnej kwoty o której mowa w ust. 3

b) Nie będzie się kontaktował z Sanatorium w sprawie wydłużenia pobytu zwierzęcia, nie będzie
odpowiadał na telefony

c) Okaże się, że podany w umowie nr tel jest nieaktualny, a Powierzający nie dokonał aktualizacji

d) Nie dopełnił wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3 § 5, oraz nie odebrał zwierzęcia osobiście
lub przez osobę upoważnioną przez niego w ciągu 7 dni po upływie odbioru określonego w
niniejszej umowie.

Strony ustalają, iż zastosowanie znajduje  § 6 niniejszej umowy.
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§ 6.

1. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 punkt a, b, c, d § 5, niniejszej umowy, Powierzający
zrzeka się na rzecz Sanatorium wszelkich praw do zwierzęcia o którym mowa w ust. 1 § 1.
Niniejszej umowy i nie będzie zgłaszał w stosunku do Sanatorium żadnych roszczeń.

§ 7.

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

…………………………………… ……………………………………………….

Sanatorium Powierzający

Kwituję odbiór kota z Sanatorium w dniu ……………………………….. o godz. ……………………

…………………………………… ……………………………………………….

Sanatorium Powierzający
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