
 

Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów” 
62-330 Nekla, Gierłatowo 8a 

Regon 366425486; NIP 7891763937  

konto: Bank PEKAO SA 53 1240 3246 1111 0010 7204 2668 

UMOW A  ADOPCYJNA   PS A /  KO NI A WETERAN A 

podopiecznego S tow arzyszen ia  „Zakątek  Weteranów ”  

 

Zawarta w dniu: ........................................... pomiędzy: 

 

Właścicielem psa/konia jest Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów” mieszczące się w Gierłatowie 8a 

62-330 Nekla, regon 366425486; NIP 7891763937 reprezentowane przez: 

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

                                                                          

a  osobą  adoptującą :       

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

Imię i nazwisko 

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

seria i numer dowodu osobistego 

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

adres zamieszkania 

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

telefon kontaktowy, adres e-mail 

 

Umowa  dotyczy  adopcji  psa/konia  o   imieniu             ……………..............................  

Wiek: ...............................................................................    

Płeć: ................................................................................    

Rasa:  …………………………......................................  

Umaszczenie:   …………………................................... 

Znaki szczególne: .......................................................... 

Kastrowany / sterylizowana: ………………................. 

 

 

Warunki umowy: 

 

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa / konia osobom trzecim. Jeżeli 

adoptujący z jakichś względów nie mógłby opiekować się psem / koniem, jest zobowiązany 

natychmiast zawiadomić i oddać zwierzę Stowarzyszeniu „Zakątek Weteranów”. 
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2. Osoba adoptująca psa / konia zobowiązuje się :  

- traktować psa / konia zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt oraz statusem psa/ konia Weterana, 

- powiadomić  Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów”  oddające zwierzę do adopcji w razie poważnej 

choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia, 

- zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i właściwe, suche schronienie, 

- zapewnić zwierzęciu wystarczającą ilość ruchu, spacerów i dostęp do wybiegu / padoku, 

- nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk itp. co byłoby nieodpowiednie do statusu  

Weterana jakim jest adoptowane zwierzę,  

- nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany, 

- zapewnić psu / koniowi opiekę weterynaryjną w razie choroby, oraz regularne szczepienia ochronne 

i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, a także niezbędne zabiegi pielęgnacyjne 

(np. czyszczenie / werkowanie końskich kopyt) 

- pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia,  

- w najbardziej dogodny sposób (e-mail, telefon) udzielać informacji przedstawicielom 

Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków 

życia. 

 

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa / konia: obrożę (szelki), smycz, 

kantar, legowisko do spania, miski, poidła, żłób itp.  

 

4. Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów”,  ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach zwierzę 

przebywa (wizyty u adoptującego). W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy 

adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę. 

 

W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu 

zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi 

się właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 

5. Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów” deklaruje adoptującemu pomoc w uzyskaniu środków 

finansowych niezbędnych do prowadzenia właściwego - niezbędnego leczenia psa / konia, którego 

wartość znacząco przekracza możliwości finansowe adoptującego. 

 

        podpis przedstawiciela                                podpis osoby adoptującej 

Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” 

 

 

………………………………………………   ……………………………………… 

 

Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 


