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UMOWA ADOPCYJNA 

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

FUNDACJĄ KRAINA ZWIERZĄT 

reprezentowaną przez 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail……………………………………………………………………………………………… 

a osobą adoptującą 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………... 

Nr dowodu osobistego…………………………………………………………………………………... 

Nr PESEL ………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………... 

Umowa dotyczy kota 

Imię ……………………….………………………………………………………………………………. 

Wiek ……………………….……………………………………………………………………………… 

Płeć ………………….……………………………………………………………………………………. 

Rasa ……………………….……………………………………………………………………………... 

Umaszczenie 
……………………….…………………………………………………………………………………….. 

Znaki szczególne/chip……………………….………………………………………………………….. 

Kastracja/sterylizacja ……………………….…………………………………………………………... 
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Warunki umowy: 

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda, ani nie sprzeda kota osobom trzecim. Jeśli  
z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z posiadania kota, odwiezie go do osoby 
reprezentującej Fundację lub niezwłocznie poinformuje o tym Fundację. 

2. Osoba adoptująca kota zobowiązuje się: 
− traktować kota zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt, 
− powiadomić Fundację w przypadku poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia, 
− zapewnić kotu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie, 
− zapewnić zwierzęciu opiekę weterynaryjną w razie choroby, regularne szczepienia 

ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, a także 
zachipować (w przypadku braku środków finansowych umożliwiających leczenie kota, 
zgłosić się po pomoc do Fundacji), 

− powiadomić Fundację, oddającą kota, w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci 
zwierzęcia, 

− zabezpieczyć pomieszczenia siatką (w budynkach wielokondygnacyjnych) przed 
wypadnięciem kota z  balkonu lub okna. 

− pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, wysterylizować je lub 
wykastrować w terminie do dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy, bądź w terminie 
wskazanym przez Fundację (o ile zabieg nie został wcześniej przeprowadzony), termin 
zabiegu: ………………………………………………………………………………………… 
(sterylizacja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą 
zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt) 

− w najdogodniejszy dla siebie sposób (list, e-mail, telefon) przekazywać informacje  
o adoptowanym kocie minimum co pół roku oraz w miarę możliwości przesyłania 
fotografii na adres e-mailowy: fundacja@krainazwierzat.com.pl 

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla kota: legowisko do spania, 
miski, pokarm. 

4. Fundacja, ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach zwierzę przebywa (wizyty u 
adoptującego). 

5. W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej, Fundacja ma prawo 
natychmiast odebrać zwierzę. 

6. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących 
znamiona  czynu zabronionego, Fundacja Kraina Zwierząt działając na podstawie art. 
304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi właściwe organy ścigania o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

7. Ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla 
siedziby Fundacji. 

8. Adoptujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez 
Fundację Kraina Zwierząt i do ujawnienia danych osobowych adoptującego 
zapewniających możliwość zweryfikowania właściciela w wypadku zaginięcia lub 
znalezienia danego zwierzęcia. 

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

…………………………………………………………. ……………………………………… 
      podpis osoby reprezentującej Fundację        podpis osoby adoptującej
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