Załącznik nr 3
do Regulaminu
Schroniska dla Zwierząt w Płocku

Zobowiązanie adopcyjne
Dane personalne osoby adoptującej :
Imię:

Nazwisko:

Adres zamieszkania :
Numer i seria dowodu osobistego :

Zobowiązuje się wnieść opłatę adopcyjną, Na potrzeby schroniska, Na rzecz
SITA- Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. prowadzącego Schronisko dla
zwierząt przy ul. Parowa 20, za adopcję psa/kota * w wysokości :……… PLN (
słownie………………………………………………..)
I przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi
odpowiedzialność karna Na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia
21.08.1997 r.

Metryczka psa/kota : ……………………………………………………………………………………

Płeć ;………………..

Rasa :………………………………………………………………………

Cechy szczególne……………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………….

Imię : …………………………………………….

Numer identyfikacyjny
;………………………….

1. SITA- Płocka gospodarka Komunalna Sp z.0.0. jako prowadzącego
Schronisko dla Zwierząt Płocku zastrzega sobie prawo prowadzenia inspekcji
w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia i zabranie go do
schroniska w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków.
2. Niniejszy dokumenty jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna sprzedaży.
Zobowiązuje się:
1. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymanie w
granicach swojej posiadłości, nie wypuszczając swobodnie na tereny otwarte
bez dozoru.
2. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefony.

3. Zarejestrować zwierzę we własnym urzędzie oraz zapewnić mu staranną
opiekę medyczno -weterynaryjną a w szczególności obowiązkowe szczepienia
ochronne.
4. Traktować adoptowane zwierzę z należytym mu szacunkiem.
5. Nie poddawać zwierząt eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym
eksperymentom.
6. Nie odsprzedawać ani też nie przekazywać adoptowanych zwierząt w
charakterze prezentu lub towaru wymiennego.
7. Odprowadzić adoptowane zwierzę do schroniska w ciągu 14 dni, w przypadku
gdyby mi ono nie odpowiadało.
8. W związku z adopcja szczenięcia ze Schroniska dla zwierząt w Płocku
oświadczam, iż zobowiązuję się do poddania go zabiegowi
sterylizacji/kastracji .Zabieg odbędzie się wkrótce po osiągnięciu przez niego
dojrzałości płciowej ,w gabinecie weterynaryjnym na własny koszt.

pieczęć firmowa
i podpis pracownika schroniska

* niepotrzebne skreślić

podpis osoby adoptującej

