
 Umowa powierzenia pod opiekę zwierzęcia 

 W dniu …………….....……. pomiędzy Krzysztofem Karczewskim , prowadzącym działalność gospodarczą 
 pod nazwą „Psotel Fido” z siedzibą w Warszawie ul. Czeremchowa 18, reprezentowanym przez 
 …………………………………………………………………, zwanym dalej „Hotelem”, a 
 Panią/Panem............................................................................................................................... 
 zam..................................……………………………………………………………………………............................, 
 tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
 legitymującą/cym się dowodem osobistym/paszportem nr ...........….……………………................., 
 zwaną/ym dalej „Powierzającą/ym”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 § 1. 

 1. Powierzający oddaje pod opiekę hotelu psa/sukę rasy ……………………………………….………………, 
 noszącego/ej imię ………………………………….……………... numer tatuażu/chipa …………..................... 

 na okres od …………….....................................do …………………….…........................………. . 

 2. Powierzający oddaje pod opiekę hotelu psa/sukę rasy ……………………………………….………………, 
 noszącego/ej imię ………………………………….……………... numer tatuażu/chipa ………….................... 

 na okres od …………….....................................do …………………….…........................………. . 

 3. Powierzający oświadcza, iż pies/suka*, o którym/rej mowa w ust. 1, jest: 
 1) jego własnością*, ALBO 
 2) jest własnością Pani/Pana …………………………………………………………. 

 zam.……………………………………………….………..………..,……………………… 

 telefon …………………………………..……………...………………………………….. 

 4. Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ma pełne prawo oddania 
 psa/suki* pod opiekę Hotelu, dane mu przez Właściciela psa. 
 5.  Powierzający  oświadcza,  iż  w  razie  zaistnienia  konieczności  natychmiastowego  odebrania  psa/suki 
 z  Hotelu,  Hotel  będzie  mógł  się  kontaktować  telefonicznie  i  wydać  psa/sukę  pełnomocnikowi 
 Powierzającego.  W  związku  z  powyższym,  Powierzający  ustanawia  swoim  pełnomocnikiem 
 następująca osobę: ……………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Pełnomocnik będzie/nie będzie uprawniony do podejmowania decyzji, o której mowa w ust. 1 § 4. 

 § 2. 

 1. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę hotelu pies/suka: 
 a) posiada aktualne szczepienia, 
 b) jest zabezpieczony/a przed kleszczami, 
 c) jest odrobaczony/a, 
 d) nie jest agresywny/a, 



 e) nie jest w czasie rui. 
 2. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę hotelu pies/suka jest: 

 a) zdrowy/zdrowa i nie wymaga specjalistycznej opieki, 

 b)  zdrowy/zdrowa,  lecz  w  ostatnim  okresie  chorował/a  na…………..……………………………………………  i  wg 
 wskazań  lekarza  weterynarii  należy  ………………………………………...………………….…………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 3. Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………..…………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 § 3. 

 1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się do: 
 1) opieki nad psem/suką zgodnie z ofertą, 
 2) dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację psa/suki w Hotelu poprzez 
 indywidualne ich traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie 
 kontaktów z innymi psami (jeśli będzie to możliwe), 
 3) przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu – zgodnie z 
 obopólnymi ustaleniami, 
 4) żywienia psa/suki zgodnie z ofertą lub według obopólnie ustalonych z powierzającym zasad, 5) 
 dbania o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności otoczenia go 
 opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Powierzającego. Koszty takiej opieki, 
 w tym także koszty transportu do weterynarza prowadzącego, pokrywa Powierzający,  6) podawania, 
 jeśli taka konieczność zachodzi - przepisanych przez lekarza weterynarii lekarstw. 

 2. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:  1) poinformowania 
 Hotelu o charakterze przekazywanego psa/suki, co pozwoli na  ograniczenie/uniknięcie ewentualnych 
 konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,  2) przekazania Hotelowi różnego rodzaju wskazówek, które 
 Powierzający uzna za istotne,  3) uregulowania płatności zgodnie z § 4 ust. 2 do niniejszej umowy 
 bądź indywidualnymi ustaleniami z Hotelem, 
 4) odebrania psa/suki z Hotelu w określonym w umowie terminie. 

 § 4. 

 Strony zgodnie postanawiają, że: 

 1.  W  razie,  gdyby  pies/suka  nagle  zachorował  lub  uległ  wypadkowi,  a  pracownik  Hotelu  nie  mógłby 
 się  skontaktować  telefonicznie  z  Powierzającym  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Powierzającego 
 (wyłączony  telefon,  nie  podjęcie  połączenia  itp.),  Hotel  jest  uprawniony  do  podjęcia  wszelkich  działań 
 związanych  z  niesieniem  pomocy  zwierzęciu  i  podejmowania  decyzji  niecierpiących  zwłoki 
 dotyczących  dalszego  losu  zwierzęcia.  Wszelkie  koszty  powyższego  działania  obciążają 
 Powierzającego; 



 2.  Jeżeli  w  związku  z  trudną  adaptacją  zwierzęcia  do  warunków  Hotelu  zaistnieje  obawa,  że  rozstanie 
 z  Powierzającym  zagraża  życiu  lub  zdrowiu  psa/suki,  Hotel  może  od  umowy  odstąpić  bez  zachowania 
 formy  pisemnej  drogą  telefoniczną,  a  Powierzający  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  (najpóźniej 
 po upływie 6 godzin od powiadomienia telefonicznego) odebrania zwierzęcia z Hotelu. 

 § 5. 

 1. Strony ustalają, iż opieka, o której mowa w ust. 1, zostaje poszerzona o: 
 ……………………………………………………………………………............................................................ 
 ………………………………………………………………………................................................................. 
 …………………………………………………………………………….........................................................… 
 2. Koszt pobytu psa/suki w hotelu w umówionym okresie został ustalony w Kwocie 
 ………….............................…....PLN. 
 Pobrano zaliczkę w wysokości ………………………………………………………dnia………………..…………… 
 Powierzający zapłacił całą kwotę w dniu………………………………………………………………...……….… 

 § 6. 

 1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu psa/suki w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – 
 zmieniony. 
 2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę, o 
 której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 
 3. W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do 
 przekazania na konto Hotelu pełnej kwoty za okres przedłużenia pobytu w Hotelu, przed 
 rozpoczęciem przedłużenia pobytu. 
 4. W przypadku, gdy Powierzający: 
 1) nie przekaże pełnych wpłat, 
 2) nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu psa/suki oraz nie będzie 
 odpowiadał na telefony Hotelu, 
 3) okaże się, że podany telefon jest nieaktualny, a Powierzający go nie zaktualizował,  4) Powierzający 
 bez powiadamiania Hotelu i dopełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1,2 i 3, nie odbierze 
 psa/suki w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru, określonego w niniejszej umowie,  Strony 
 ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy. 

 § 7. 

 1. W sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Powierzający zrzeka się na rzecz 
 Hotelu wszelkich praw do psa/suki, o którym/rej mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  2. W 
 przypadku sprzedaży wówczas wymienionego w ust. 1 psa/suki, przekazania go/jej do schroniska 
 bądź rozporządzenia nim/nią przez Hotel w inny sposób, Powierzający oświadcza, iż nie będzie 
 zgłaszał w stosunku do Hotelu żadnych roszczeń. 
 3. Powierzający jest świadomy, że porzucenie zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje 
 tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, 



 która definiuje porzucenie zwierzęcia, jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada 
 na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), 
 przy 
 czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 
 38 przywoływanej ustawy. 

 § 8. 

 1. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w 
 materiałach ilustrujących działania Hotelu. 
 2. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 
 29.08.97r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych 
 do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu. 

 § 9. 

 1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
 cywilnego. 

 Hotel:…………………………………..  Powierzający:…………………………………… 


