
Umowa powierzenia psa pod opiekę

W dniu ………...........2018 r. pomiędzy Hotelem dla psów z siedzibą w Warszawie na ulicy Ogórkowej 32,

reprezentowanym przez firmę „Margolin Magda Fiałkowska”, zwaną dalej „Hotelem”, a

Panią/Panem……………………………………………………………………. 

adres. ……………………………………………………………………………...

tel ……………………..,

zwaną/nym dalej „Powierzającym” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu psa/sukę* noszącego/cą imię ……..................................

na okres od dnia ..................  2018 r.  od godz. ...........  do dnia ……............   2018 r. do godz............

§ 2.

1. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu pies/suka*:

1) posiada aktualne szczepienia

2) został/a odrobaczony/a 

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/ła  na

………………………………… i wymaga …………………………………………………………. 

§ 3.

1. Koszt pobytu w  Hotelu w umówionym okresie …..........dób hotelowych wynosi łącznie:

….…............PLN (słownie: …………………..................………….................…………), przy stawkach: 

….................. za dzień normalny        ......…................ za dzień świąteczny. 

2. Po upłynięciu ostatniej doby hotelowej naliczana jest opłata 5 zł/godz. za jednego

psa (do momentu, gdy dopłata osiągnie kwotę równą opłacie za kolejną dobę).

3. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu w Hotelu może być zmieniony za porozumieniem

stron.

4. W  przypadku  skrócenia  terminu  pobytu  bez  wcześniejszego  uzgodnienia  tego  z

Hotelem, Powierzający jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę, o której mowa w § 3

niniejszej umowy.



§ 4.

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

1) opieki nad psem/suką*

2) dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację psa/suki* w Hotelu.

3) przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu –

zgodnie z obopólnymi ustaleniami,

4) żywienia psa/suki* według obopólnie ustalonych z Powierzającym zasad,

5) dbania o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia,

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  §  3   niniejszej  umowy  bądź  indywidualnymi

ustaleniami z Hotelem,

4) odebrania psa/suki* z Hotelu w umówionym terminie.

§ 5.

1) Hotel  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  w przypadku  choroby  lub nagłego  zdarzenia

opieki  weterynaryjnej.  Wizyta  u  lekarza  weterynarii  jest  uzgadniana  z  właścicielem,

chyba, że zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia w nagłych wypadkach. 

2) Jeśli  wina nie leży po stronie Hotelu,  Powierzający zobowiązuje się do uregulowania

kosztów  leczenia  psa  (na  podstawie  paragonu  lub  rachunku  wystawionego  przez

lekarza weterynarii).

3) Jeśli wina leży po stronie Hotelu, koszty ponosi Hotel.

§ 6.

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. W sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu

cywilnego.

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

(Powierzający)                       (Hotel)

Potwierdzam odbiór kwoty ….......... zł  dnia …................. 2018 r., będącej pełną opłatą /zaliczką*  za

pobyt psa wg powyższej umowy.   

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

* Niepotrzebne skreślić                                                                                                 (Hotel)


