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UMOWA O DOM TYMCZASOWY 

 

zawarta pomiędzy: 

Fundacją Adopcje Malamutów w Poznaniu 

ul. Krotoszyńska 13, 61-315 Poznań 

reprezentowaną przez: .................................................................................................. 

zwanym dalej Fundacją 

a 

Panią/Panem........................................................................................................................................... 

zamieszkałą/łym w ................................................................................................................ 

legitymującym/ą się dowodem osobistym o numerze............................................................................... 

zwaną/ym dalej Opiekunem. 

 

§ 1. 

1. Fundacja oświadcza, że jest pełnoprawnym właścicielem psa: 

imię: .................................................................. 

wiek: ................................................................ 

maść rodzaj sierści: .................................................................... 

nr chip/ tatuaż/ znaki szczególne:............................................... 

2. Opiekun oświadcza, że ma doświadczenie i predyspozycje do sprawowania opieki nas psem oraz, że znane mu są 

związane z tym obowiązki i ewentualne uciążliwości (wycie, załatwianie potrzeb fizjologicznych itp.) 

 

§ 2. 

1. Opiekun zobowiązuje się sprawować opiekę nas psem we własnym domu, osobiście lub z pomocą domowników. 

2.Opieka ta polegać będzie co najmniej na: 

 

a) zapewnieniu psu miejsca do spania, odpoczynku, zabawy/ruchu 
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b) karmieniu psa zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Fundacji 

c) zapewnieniu psu stałego dostępu do świeżej wody 

d) wyprowadzaniu na spacery stosownie do potrzeb 

 

§ 3. 

1. W przypadku zachorowania, a także nietypowego zachowania, wystąpienia objawów choroby lub innych 

niepokojących sygnałów Opiekun niezwłocznie skontaktuje się z przedstawicielem Fundacji telefonicznie lub SMS-

em. 

2. W nagłych wypadkach Opiekun najszybciej, jak to będzie możliwe, uda się z psem do lecznicy weterynaryjnej 

(koszty udzielonej pomocy zostaną mu zwrócone na podstawie faktury, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT: 

Fundacja Adopcje Malamutów  

ul. Krotoszyńska 13 61-315 Poznań 

NIP 7822500241 

 

§ 4. 

1. Pies wyprowadzany będzie wyłącznie na smyczy oraz wyposażony w adresówkę. 

2. W razie zaginięcia psa Opiekun niezwłocznie skontaktuje się z przedstawicielem Fundacji oraz rozpocznie jego 

poszukiwania. 

 

§ 5. 

1.Opiekun zobowiązuje się także: 

a) udzielać informacji przedstawicielowi Fundacji o zachowaniu, kondycji i stanie zdrowia psa 

b) w ustalonym wcześniej terminie umożliwiać spotkania z psem przedstawicielowi Fundacji i osobom 

chętnym do adopcji. 

c) wydać psa na żądanie przedstawiciela Fundacji. 

 

§ 6. 

Pies pozostanie w domu i pod opieką Opiekuna do czasu jego adopcji. W razie zaistnienia nieprzewidzianych 

okoliczności uniemożliwiających dalsza opiekę nad psem, Opiekun niezwłocznie poinformuje o tym przedstawiciela 

Fundacji, nie później niż na 14 dni przed dniem, w którym pies powinien zostać zabrany. 
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§ 7. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach z możliwością jej rozwiązania z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o 

Ochronie Zwierząt. 

 

 

Poznań, ………………………………. 

 

 

OPIEKUN           PRZEDSTAWICIEL FUNDACJI 

 

..............................................................                                                                  ............................................................. 

 


