Dane osoby przekazującej zwierzę do domu
tymczasowego:
Imię i Nazwisko________________________________
Adres____________________________________________
Telefon__________________________________________
email: ___________________________________________

UMOWA O DOMU TYMCZASOWYM
dotycząca kota / psa o tymczasowym imieniu ________________________, płeć ________________ , wiek ___________, umaszczenie
_____________________________, znaki szczególne__________________________________ nr mikroczip:___________________________________
zawarta w dniu__________________ pomiędzy Wolontariuszem Grupy Kotylion, działającej pod Fundacją Międzynarodowy
Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! , którego dane znajdują się w nagłówku umowy, zwanym w dalszej części umowy
Wolontariuszem, a
_________________________________________________.zam. w _____________________________________________________________________________
______________________, tel_______________________________, dow. os________________________, zwanym dalej Domem Tymczasowym

§1
Wolontariusz, jako przedstawiciel Grupy Kotylion, przekazuje zwierzę w ręce Domu Tymczasowego nieodpłatnie i w
dobrej wierze.
§2
W chwili przekazania zwierzę jest zdrowe / potrzebuje następujących zabiegów medycznych:
1. ________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________
Wolontariusz oddaje Domowi Tymczasowemu aktualną Książeczkę Zdrowia przekazywanego zwierzęcia.
§3
Dom Tymczasowy zobowiązuje się do:
1. zapewnienia zwierzęciu odpowiedniego dla niego wyżywienia, stałego dostępu do czystej wody i ciepłego
schronienia.
2. leczenia zwierzęcia i wykonywania zleconych przez lekarza weterynarii zabiegów, w tym także
profilaktycznych.
3. wykazywania maksymalnej dbałości o powierzone zwierzę.
4. cyklicznego i regularnego informowania Wolontariusza o postępach w leczeniu / oswajaniu i o stanie zdrowia
fizycznego i psychicznego zwierzęcia
5. dostarczaniu Wolontariuszowi dokumentacji fotograficznej dotyczącej zwierzęcia (w formie elektronicznej),
która może być wykorzystywana przez Grupę Kotylion do uzyskiwania środków finansowych na swoją
działalność statutową, na co Dom Tymczasowy wyraża zgodę.
6. czynnego poszukiwania domu stałego dla zwierzęcia, w postaci stworzenia i rozesłania drogą elektroniczną
ogłoszeń do osób wskazanych przez Wolontariusza; a także innymi, zgodnymi z prawem sposobami.
7. przeprowadzania rozmów przedadopcyjnych z potencjalnym domem stałym, w obecności Wolontariusza,
chyba, że strony postanowią inaczej, oraz podpisania umowy adopcyjnej o określonym wzorze przy
przekazaniu zwierzęcia do domu stałego.
§4
Opieka weterynaryjna nad powierzonym zwierzęciem odbywać się będzie przez wskazanego przez Wolontariusza
lekarza weterynarii:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
a jeśli to nie możliwe – w ustalonym z Wolontariuszem zakładzie leczniczym dla zwierząt:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
W takim wypadku Dom Tymczasowy jest zobowiązany do upoważnienia Wolontariusza do kontaktu z ww. zakładem
i uzyskiwania od jego pracowników informacji o stanie zdrowia zwierzęcia.

§5
W przypadku śmierci lub zaginięcia zwierzęcia Dom Tymczasowy powiadomi o tym fakcie Wolontariusza w ciągu 24ech godzin od momentu zdarzenia.
1.

§6
W przypadku, gdy Dom Tymczasowy nie będzie w stanie zapewnić zwierzęciu należytej opieki, powiadomi o
tym Wolontariusza. Dom Tymczasowy nie ma prawa oddać zwierzęcia do schroniska, przytuliska ani osobom
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2.

trzecim, pozostawić zwierzęcia bez opieki, sprzedać go ani oddać w charakterze prezentu ani towaru
wymiennego. Powiadomiony Wolontariusz odbierze zwierzę od Domu Tymczasowego w uzgodnionym z nim,
jak najszybszym możliwym terminie.
W przypadku gdy Wolontariusz stwierdzi lub ma uzasadnione podejrzenie o wystapieniu jakichkolwiek
nieprawidłowości w opiece nad powierzonym zwierzęciem – może zwierzę odebrać w trybie
natychmiastowym, na co Dom Tymczasowy wyraża zgodę.

§7
Grupa Kotylion, której w tym przypadku przedstawicielem jest Wolontariusz, zobowiązuje się do pokrycia kosztów
leczenia i zabiegów profilaktycznych zwierzęcia zleconych przez lekarza weterynarii, w zakresie ustalonym z
Wolontariuszem, na podstawie faktury VAT, wystawionej przez zakład leczniczy dla zwierząt na płatnika:
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!
ul. Kawęczyńska 16 lok. 42a
03-772 Warszawa
NIP: 525-21-91-290
i dostarczonej Wolontariuszowi lub na wskazany przez niego adres korespondencyjny listem poleconym w ciągu 7 dni
od daty jej wystawienia, przy czym za datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego. W przypadku
opóźnienia w dostarczeniu faktury Grupę Kotylion uznaje się za zwolnioną z obowiązku zapłaty ze względu na
niedotrzymanie warunków umowy.
1.

2.

1.

2.

§8
Dom Tymczasowy w miarę swoich możliwości zapewni należne zwierzęciu i odpowiednie dla niego
wyżywienie oraz środki czystości we własnym zakresie. W przypadkach szczególnych , zwłaszcza
dotyczących:
- zleconych przez lekarza weterynarii karm leczniczych
- stwierdzonych przez lekarza weterynarii występujących u zwierzęcia alergii na karmę lub środek
higieniczny
- nagłego, znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej Domu Tymczasowego
Dom Tymczasowy zgłosi zaistniałą sytuację Wolontariuszowi i po każdorazowym uzgodnieniu może liczyć na
zwrot kosztów z tym związanych.
W przypadku, gdy Dom Tymczasowy samodzielnie pokryje jakiekolwiek koszty związane z zabiegami
weterynaryjnymi, także profilaktycznymi, przy powierzonym zwierzęciu – koszty te uznaje się jako
dobrowolną, bezzwrotną pomoc zwierzęciu.
§9
Grupa Kotylion, której w tym przypadku przedstawicielem jest Wolontariusz, zobowiązuje się do wszelkiej
pomocy prawnej i merytorycznej na rzecz Domu Tymczasowego, zarówno w przypadku nieprzewidzianych
sytuacji związanych z zachowaniem się czy zdrowiem powierzonego zwierzęcia, jak też przy procesie adopcji
do domu stałego.
Grupa Kotylion udzieli także Domowi Tymczasowemu pomocy przy szukaniu domu stałego dla powierzonego
zwierzęcia, pod warunkiem spełnienia postanowień paragrafu 3 punkt 4, 5 i 6.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
1.
2.

§11
W przypadkach sporów wynikłych z treści umowy strony wykażą chęć polubownego ich rozwiązania, mając
na celu jako nadrzędne dobro zwierzęcia.
Jeśli negocjacje między stronami nie doprowadzą do porozumienia – w sprawach nieuregulowanych treścią
umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy o Ochronie Zwierząt

__________________________________________
Wolontariusz

_________________________________________
Dom Tymczasowy

