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Umowa powierzenia psa/kota pod opiekę 

W dniu ............................................ pomiędzy Hotelem dla Zwierząt RANCZO 

WETERYNARZA Wojciech Grabowski zwanym dalej Hotelem, znajdującym się w 

miejscowości Grabiny-Zameczek ul. Rycerska 32, 83-022, reprezentowanym przez Alicję 

Grabowską, a:  

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

Nr Pesel ................................................................................................................................. 

Adres………………………………………………………………………………........................... 

Nr tel. ...……………………….................................................................................................. 

Adres e-mail:...........................................................................................................................  

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

§ 1. 

1. Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu psa/kota rasy:……………………........................ 

nr tatuażu/chipu...................................................................................................................... 

o imieniu …………………..........................., o umaszczeniu.................................................. 

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

2. Powierzający oświadcza, iż zwierzę, o którym mowa w ust.1 §1, jest (zakreślić 

odpowiednią literę):  

a) jego własnością,  

b) jest własnością …………………..................................................................................... 

3. Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt b §1, ma pełne 

prawo oddania psa/kota pod opiekę Hotelu, dane mu przez Właściciela zwierzęcia.  

§ 2. 

1. Powierzający oświadcza, iż oddawane pod opiekę Hotelu zwierzę:  

a) posiada aktualne szczepienia,  

b) zostało odrobaczone i  zabezpieczone przed kleszczami.  

c) suka przeszła cieczkę w okresie ……………………………… 

2. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu pies/kot jest (zakreślić 

odpowiednią literę):  

a) zdrowy  

b) leczony na .......................................................................................................................... 

i według wskazań lekarza należy …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….... 
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3. Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia:  

a) książeczkę zdrowia,  

b) obrożę, smycz, kaganiec,  

c) inne  …………………………….… 

§ 3. 

1.Koszt pobytu psa/kota w Hotelu wynosi……………….zł za dobę. Opłata za cały  pobyt 

wynosi łącznie ……………......zł …………………………………………….…….(słownie). 

Kwotę w wysokości ………………….zł zapłacono w dniu przyjęcia psa/kota do hotelu. 

Pozostałą część kwoty, czyli ………………….zł Powierzający uiści w dniu odbioru psa/kota 

z hotelu.  

§ 4. 

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

a) właściwej opieki nad zwierzęciem (dbanie o jego stan psychiczny i fizyczny),  

b) maksymalnego skrócenia czasu aklimatyzacji w Hotelu,  

c) zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Powierzającym, informowania o przebiegu 

pobytu  

d) karmienia psa/kota według zasad określonych przez Powierzającego,  

e) w razie konieczności – otoczenia go opieką weterynaryjną, informując o tym 

Powierzającego. Koszty związane z opieką weterynaryjną, ponosi Powierzający.  

2. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:  

a) poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego psa/kota  

b) podania innych istotnych informacji dotyczących powierzonego psa/kota („Formularz 

informacyjny”) 

c) uregulowania płatności,  

d) odebrania psa/kota z Hotelu w ustalonym w umowie terminie.  

§ 5. 

1. Ustalony w niniejszej umowie okres pobytu zwierzęcia w Hotelu może być – za zgodą 

Hotelu – zmieniony.  

2. Gdy nastąpi skrócenie terminu pobytu psa/kota, Powierzający jest zobowiązany zapłacić 

pełną kwotę.  

3. W przypadku wydłużenia terminu pobytu psa/kota – za zgodą Hotelu, Powierzający jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów ustalonych z Hotelem.  

4. W przypadku, gdy Powierzający:  

a) nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w ust. 3,  
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b) nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie wydłużenia pobytu zwierzęcia, nie będzie 

odpowiadał na telefony z Hotelu 

c) okaże się, że podany w Umowie numer telefonu jest nieaktualny, a Powierzający nie 

dokonał aktualizacji 

d) nie dopełnił wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3 § 5. oraz nie odebrał psa/kota 

osobiście lub przez osobę upoważnioną przez niego w ciągu 7 dni po upływie terminu 

odbioru określonego w niniejszej umowie,  

Strony ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy.  

§ 6. 

1. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 punkt a, b, c, d § 5. niniejszej umowy, Powierzający 

zrzeka się na rzecz Hotelu wszelkich praw do psa/kota, o którym mowa w ust. 1 § 1 niniejszej 

umowy i nie będzie zgłaszał w stosunku do Hotelu żadnych roszczeń.  

§ 7. 

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. 
 

Hotel Powierzający       
(data i czytelny podpis) (data i czytelny podpis) 

  
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 

Kwituję odbiór psa/kota z Hotelu w dniu ...................................o godz. ……………………… 

 

Hotel Powierzający       
(data i czytelny podpis) (data i czytelny podpis) 

  
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy. 

 

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

           (Podpis) 


