
   www.centrumzwierzak.pl

Tel. 601-721-101

Umowa powierzenia pod opiekę

W dniu ………………………………………………………   pomiędzy „ Centrum Zwierzak ” ul. Iglasta  44/46 w   Łodzi,  
zwanym dalej „Hotelem”, a Panią/Panem

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

 legitymującą/cym się dowodem osobistym nr …………………………………….…….…………………………………………………………………………….….., 

zwaną/nym dalej „Powierzającą/ym”, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.

1. Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu zwierzę.. ……………………….………………………………, 

noszące imię ………………………………………………

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

2. Powierzający oświadcza, iż zwierze , o którym   mowa w ust. 1, jest:
1) jego własnością,
2) własnością Pani/Pana …………………………………………………………………………………….

Numer telefonu………………………………………………………………………..…………………………

3. Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ma pełne prawo oddania zwierzęcia  pod 
opiekę Hotelu, dane mu przez Właściciela psa oraz podpisania niniejszej umowy.

§ 2.
1. Powierzający oświadcza, iż oddawane pod opiekę Hotelu zwierze :

1) posiada aktualne szczepienia                   T/N

2) jest zabezpieczony/a przed kleszczami   T/N

3) jest odrobaczony ( wylewka Advocat)       T/N

4) sterylizowany                                            T/N

5) posiada Czip                                         T/N



2. Powierzający oświadcza, iż oddawane pod opiekę Hotelu zwierze  jest:
a) zdrowe i nie wymaga specjalistycznej opieki,
b)  wymaga dodatkowej opieki

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

3. Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia:
1) książeczkę zdrowia zwierzęcia ,
2) inne – Legowisko, karmę, zabawki , leki………………………..……………………………………

§ 3.
1. Powierzający przekazuje zwierzę  pod opiekę Hotelu na warunkach, określonych w ofercie, zamieszczonej 

na stronie internetowej Hotelu.
2. Strony ustalają, iż opieka, o której mowa w ust. 1, zostaje poszerzona o

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Koszt pobytu zwierzęcia  w Hotelu w umówionym okresie został ustalony w oparciu o Cennik Usług,  i wynosi 
za dobę …………………………….. 
Ilość dób………………………………..
Łączna  kwotę ……………………………………………………………………………………………………… PLN 

3. Strony oświadczają, że kwota, o której mowa w ust. 3, zostaje opłacona w następujący sposób:
1) gotówką  wpłacono w kasie Hotelu w dniu …………………
2) przelewem na konto Hotelu w dniu………………..

nr konta hotelu  Centrum Zwierzak Monika Kansy-Dziurdzia
 58 1140 2017 0000 4202 1031 9145

3) Kwota, o której mowa w ust. 3, zawiera podatek od towarów i usług w wysokości, obowiązującej w dniu podpisania
niniejszej umowy.

§ 4.
1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się do:

1) opieki nad zwierzęciem  zgodnie z ofertą, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2,
2) dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację zwierzęcia   w Hotelu poprzez 

indywidualne jego traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie kontaktów z 
innymi zwierzętami   (jeśli będzie to możliwe),

3) przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu – zgodnie z obopólnymi 
ustaleniami,

4) żywienia zwierzęcia 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 . W przypadku pokonania zabezpieczeń przez zwierzę podjęcia akcji poszukiwawczej z 
jednoczesnym niezwłocznym powiadomieniem Powierzającego.
Koszty opieki, akcji poszukiwawczej, transportu do weterynarza prowadzącego, pokrywa Powierzający  ,

2. podawania – jeśli taka konieczność zachodzi -  przepisanych przez lekarza weterynarii lekarstw.

OŚWIADCZENIE POWIERZAJĄCEGO

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że pozostawienie mojego zwierzęcia pod opieką innej niż

opiekun osoby oraz zmiana miejsca może spowodować u Niego stres. 

Wiem, że sytuacja i stres mogą spowodować różne reakcje w organizmie zwierzęcia, np

uaktywnienie choroby współistniejących w szczególności jeśli jest to zwierze geriatryczne lub nie

zdiagnozowane. 

Zwierze w stresie może chcieć wrócić do domu, co może doprowadzić do ucieczki z terenu hotelu. 

Zwierze pozostawione w hotelu może różnie reagować na kontakt z innymi zwierzętami i nowym

miejscem czego skutkiem mogą być ewentualne skaleczenia i uszkodzenia ciała.

 Wszystkie dodatkowe koszty z tym związane pokrywam Powierzający (Właściciel)



 W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do poinformowania hotelu o:
1)  aktualnym stanie zdrowia przekazywanego zwierzęcia , a także podaniu  leków i środków na odrobaczenie

 i zabezpieczenie przed kleszczami – by uniknąć ponownego podania tych środków,

2) poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego zwierzęcia, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie 
ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami, o ewentualnych próbach ucieczki (pokonywania 
przeszkód i zabezpieczeń)

3) przekazania Hotelowi różnego rodzaju wskazówek, które Powierzający uzna za istotne, 
4) uregulowania płatności zgodnie z § 3 ust. 4 do niniejszej umowy bądź indywidualnymi ustaleniami z Hotelem,
5) odebrania zwierzęcia  z Hotelu w określonym w umowie terminie.

3. W przypadkach losowych, powodujących niemożność odebrania przez Powierzającego zwierzęcia w określonym w 
umowie terminie, Powierzający upoważnia do odbioru z Hotelu zwierzęcia
Pana/Panią……………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 5.
1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu zwierzęcia w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.

2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę, o której mowa w § 3 
ust. 3 niniejszej umowy

3. W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do przekazania    pełnej
kwoty za okres przedłużenia pobytu w Hotelu.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 3, Powierzający jest zobowiązany przekazać w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania 
zgody Hotelu.

5. W przypadku, gdy Powierzający:
1) nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w ust. 2, 3 i 4,
2) nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu zwierzęcia oraz nie będzie odpowiadał 

na telefony Hotelu,
3) okaże się, że podany w Formularzu Zgłoszeniowym telefon jest nieaktualny, a Powierzający go nie 

zaktualizował,
4) Powierzający, bądź upoważniona przez niego w § 4 ust. 3 osoba/osoby – bez powiadamiania Hotelu i 

dopełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 i 4, nie odbierze zwierzęcia  w ciągu tygodnia po upływie 
terminu odbioru, określonego w niniejszej umowie,

5) Strony ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy.

§ 6.
1. W sytuacjach, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, Powierzający zrzeka się na rzecz Hotelu wszelkich praw do 

zwierzęcia  , o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku sprzedaży wówczas wymienionego w ust. 1 zwierzęcia , przekazania go do schroniska bądź 

rozporządzenia nim przez Hotel w inny sposób, Powierzający oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w stosunku do Hotelu 
żadnych roszczeń.

§ 7.
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ………………………………………………………….
2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

…………………………………………………………………….                                        ……………………………………………………………
               (Powierzający)                                                                                           (Hotel)



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych(dane osobowe, nr telefonu, adres, adres e- mail) dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji usługi hotelowania mojego zwierzęcia  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( DZ. U. nr 133 
poz.883)
Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail dokumentów księgowych …………………………………………………..

                                                                                                                    …………………………………………………………..
                                    ( Powierzający)

Oświadczam, iż w dniu ………………………….………….. odebrałem z Hotelu zwierze , o którym mowa w niniejszej umowie i:

a. nie zgłaszam żadnych uwag,

b. zgłaszam następujące uwagi:……………………………………………………....................................................................................

……………………………………………………………                                            ………………………………………….
(Powierzający)                            (Hotel)

………………..//……………………..//………………..//…………………//………………….//………………..//……………………..//……………………//………………//

……………….

                     Hotel   zaprasza do odbioru zwierząt każdego dnia w godzinach

                                                            9-12 lub 18-20


