Umowa powierzenia pod opiekę
Umowa zawarta w dniu …............................pomiędzy Hotelem dla psów i kotów „Szczęśliwy
ogonek” , z siedzibą w Osiek nad Notecią, ul. Przemysłowa 17, zwanym dalej Hotelem, a
Panią/Panem ....................................................................................................................
zam..................................................................................................................................
legitymującą/cym się dowodem osobistym …....................................................................
posiadającym numer telefonu …...........................................................................................
dodatkowy numer ….......................................................................................................
Zwaną/nym dalej Właścicielem, pomiędzy stronami została zawarta umowa o następującej treści;
§ 1.

1. Właściciel oddaje pod opiekę Hotelu zwierze rasy …..........................................................
o imieniu …................................................., o umaszczeniu..................................................
na okres od.............................................do...............................................................................
2. Właściciel oświadcza, iż zwierze, o której mowa w ust.1, jest jego własnością.
§

2.

1. Właściciel oświadcza, że zwierzę :
a) posiada wszystkie szczepienia oraz zostało zabezpieczone przed pasożytami
b) jest zdrowe i nie potrzebna jest specjalistyczna opieka.
§ 3.
1. Właściciel zostawia na czas pobytu :
a) książeczkę zdrowia zwierzęcia
tak/nie
b) legowisko
tak/nie
c) zabawki (jakie)..............................................................
tak/nie
d) karmę na czas pobytu w ilości odpowiedniej do czasu pobytu tak/nie
(podać nazwę i ilość) lub zleca karmienie za dodatkowa oplata tak nie

…......................................................................................................
4.
1. Koszt pobytu zwierzęcia w Hotelu został ustalony na kwotę …....................złotych brutto.
Płatność została przekazana w dniu przyjęcia zwierzęcia.
§

§ 5.
1. Umowa zobowiązuje właściciela do poinformowania :
a) o aktualnym stanie zdrowia zwierzęcia
b) o jego charakterze, zachowaniu w stosunku do ludzi i innych zwierząt
c) o uwagach, wskazówkach umożliwiających jak najlepszą opiekę nad powierzonym
zwierzęciem.
§

6.

1. Właściciel zobowiązuje się również do:
a) uregulowania płatności
b) odebraniu zwierzęcia w umówionym dniu.
§

7.

1. W sytuacji , gdy właściciel:
a) nie zapłaci za pobyt zwierzęcia
b) nie będzie kontaktował się w sprawie przedłużenia pobytu
c) nie będzie odpowiadał na telefony
d) adres i telefon będzie nieaktualny
e) nie odbierze zwierzęcia w ciągu 5 dni po terminie podanym w umowie
Jeżeli wystąpi którakolwiek z tych okoliczności, wskazanych w § 7, Strony ustalają, iż
zastosowanie znajduje § 8 niniejszej umowy.
§ 8.
1. W sytuacji, o której mowa w § 7, Właściciel zrzeka się wszelkich praw do zwierzęcia, o
którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 9.
1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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Kwituję odbiór zwierzęcia, o którym mowa w § 1 w dniu …............................ .
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