Jamrozowizna, dn. ………………….......

ZOBOWIĄZANIE
Ja niżej podpisany /a/………...…………………………….……………………….…..
Seria i numer dowodu osobistego, pesel ………………………………………………
Zamieszkały /a/ ………………………………………………………....….....………..
Pies będzie przebywał ………………………..………………………….………….…
Telefon do właściciela …………………………………………………………………
Oświadczam, że pies odebrany ze Schroniska dla Zwierząt „AS” w Jamrozowiźnie będzie dobrze
traktowany przez wszystkich domowników, otoczę go opieką, zapewniając mu odpowiednie
racjonalne wyżywienie i zawsze świeżą wodę do picia. Zobowiązuje się nie wypuszczać swojego
psa z domu bez opieki, pies będzie wyprowadzany na spacery na smyczy. Zobowiązuje się do
zabezpieczenia mojej posesji tak, aby pies nie miał możliwości wydostania się na zewnątrz,
zapewnię mu właściwe warunki bytowania /kojec, ocieplona buda, wybieg, itp./ W przypadku
choroby zobowiązuje się zapewnić psu pomoc lekarską. Z pełną świadomością zobowiązuje się
również, że nie dopuszczę do zbędnego rozmnażania stosując w tym celu wszelkie możliwe środki i
sposoby. Ewentualne ślepe mioty dostarczę niezwłocznie w celu humanitarnego uśpienia do
najbliższego lekarza weterynarii lub schroniska. Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących
przepisów i obowiązków, jakie nakładają na właścicieli psów lokalne władze tj. rejestracja psa we
właściwym urzędzie oraz coroczne podatki od psa a także przestrzeganie terminów szczepień
ochronnych.

Wydawane zwierzę: suka, samiec - mały, średni, duży
mieszaniec, rasowy …………………...….. umaszczenie ……….……………....
wiek …………………………………, wabi się …………………………………
Zabierając psa pod swój dach jestem świadomy/a ciążącej na mnie odpowiedzialności za jego życie
i zdrowie. Jeżeli pies nie spełni moich oczekiwań, nie będzie mi odpowiadał oświadczam, że nie
porzucę go - odprowadzę do schroniska. Jest mi wiadomo, że Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami i Schronisko dla Zwierząt „AS” w Jamrozowiźnie zastrzegają sobie prawo
przeprowadzenia kontroli w miejscu pobytu zwierzęcia i w razie stwierdzenia nieodpowiednich
warunków bytowania - odebrania go.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność
karna na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku.
Wpłacam na rzecz Schroniska dla Zwierząt „AS” w Jamrozowiźnie kwotę ……………………..…..
/słownie złotych/ ……………………………………………………………………………………....

………………………………

………………………………

Podpis pracownika

Podpis odbierającego

Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym a nie umową kupna!

