Umowa powierzenia psa pod opiekę

W dniu ……………………... pomiędzy Hotelem dla Psów „Pies Na Wczasach” z siedzibą w Potaszach,
przy ul. Dębowej 28, reprezentowanym przez p. Renatę Zając, zwanym dalej „Hotelem”,
a Panią/Panem …………………………….. ………………………………………..
zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy aktualny ……………………………………….
tel. kontaktowy drugi ……………………………………….
zwaną/nym dalej „Powierzającym” została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu psa rasy: ……………………………….
noszącego imię ……………………………..., na okres od ……………….…….. do …….……………….
2. Powierzający oświadcza, iż pies, o którym mowa w ust. 1, jest:
a) jego własnością,
b) jest własnością………………………………………………………….…..
3. Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. b), ma pełne prawo oddania
psa pod opiekę Hotelu, dane mu przez Właściciela psa.
§2
1. Powierzający oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin, a oddawany pod opiekę Hotelu pies:
a) posiada aktualne szczepienia potwierdzone odpowiednim dokumentem
b) został zabezpieczony:
A. przed kleszczami i pchłami, nie później niż 20dni przed pobytem w Hotelu
B. pasożytami wewnętrznymi nie później niż 10tygodni przed pobytem w Hotelu
2. Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia:
a) książeczkę zdrowia psa/suki,
b) obrożę, smycz, posłanie, karmę wraz z informacją o ilości i czasie podawania pożywienia
§3
W związku z zawarciem niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się do:
1. Opieki nad psem,
2. Dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację psa w Hotelu poprzez
indywidualne jego 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 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,
6. Przyjęcia oraz oddania zwierzęcia w godzinach porannych od 10-tej do 11-tej i w godzinach
popołudniowych między 15-stą a 18-stą, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
§4
W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:
1. Poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego psa,
2. Poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego psa, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie
ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,
3. Przekazania Hotelowi różnego rodzaju wskazówek, które Powierzający uzna za istotne,
4. Uregulowania zaliczki, w kwocie około 30% ustalonej opłaty za pobyt psa, czyli w kwocie
…………………… słownie ………………………………………………………………………...w dniu
obowiązkowego spotkania kwalifikacyjnego lub trzech dni po spotkaniu na nr konta:
Konto e-direct: 14 1050 1520 1000 0092 4979 7870,
5. Uregulowania pozostałej kwoty za pobyt w Hotelu, w kwocie ………………………
słownie ……………………………………………………………najpóźniej w dniu oddania psa do Hotelu,

6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji:
— ponad 30 dni przed ustalonym terminem hotel odda powierzającemu całą kwotę zaliczki
— ponad 14 dni przed ustalonym terminem Hotel odda powierzającemu 50% zaliczki
— poniżej 14 dni przed ustalonym terminem pobytu psa zaliczka nie podlega zwrotowi
7. Pokrycia kosztów leczenia weterynaryjnego lub kosztów zastosowania odpowiednich preparatów,
jeśli okażą się niezbędne oraz pokrycia kosztów paliwa do auta hotelowego jeśli niezbędny będzie
transport psa do lecznicy,
8. Odebrania psa z Hotelu w określonym w umowie terminie.
§5
Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu psa/suki w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.
1. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Hotel nie zwraca wpłaconej już kwoty
2. W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany
do pokrycia kosztów ustalonych z Hotelem, w terminie najpóźniej trzech dni od daty uzgodnienia
z Hotelem przedłużenia pobytu psa.
§6
W przypadku, gdy Powierzający:
1. Nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w § 5 ust. 2
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 w Formularzu Zgłoszeniowym telefon jest nieaktualny, a Powierzający
go nie zaktualizował,
4. Powierzający, bądź upoważniona przez niego na piśmie osoba – bez powiadamiania Hotelu
i dopełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, nie odbierze psa/suki w ciągu tygodnia
po upływie terminu odbioru, określonego w niniejszej umowie, strony ustalają, iż zastosowanie
znajduje § 7 niniejszej umowy.
§7
W sytuacjach, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, pies o którym mowa powyżej zostanie
przekazany do schroniska a właściciel zostanie obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi.
§8
1. W szczególnych przypadkach, takich jak agresja zwierzęcia w stosunku do innego psa lub człowieka,
hotel ma prawo oddać powierzonego psa pod opiekę do innego hotelu. W takim wypadku należności
za pobyt w drugim hotelu nie obciążają właściciela psa, z wyjątkiem opłat za przedłużenie pobytu.
2. W przypadku wyrażenia przez właściciela zgody na spuszczanie psa ze smyczy na spacerach,
właściciel zobowiązuje się nie rościć pretensji wobec hotelu w przypadku zaginięcia psa lub w
przypadku wypadku powstałego w czasie ucieczki.
3. Hotel nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wyrządzone przez psy
innym zwierzętom na terenie hotelu i poza nim.
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………..
(Powierzający)

………………………………………
(Hotel)

Wyrażam / nie wyrażam zgody na spuszczanie psa ze smyczy na spacerach poza terenem Hotelu.

……………………………….
(Powierzający)

