
Umowa powierzenia zwierzęcia pod opiekę hoteliku Pupilek 
  
  

W dniu ……………………….....….. pomiędzy Hotelikiem dla Zwierząt „Pupilek” z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 
8h , reprezentowanym przez p. Martę Willma, zwanym dalej „Hotelem”, a Panią/Panem 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
zam. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
telefon……………………………………………………………………………………………………. 
 
email:...................................................................................,  
, zwaną/nym dalej „Powierzającą/ym”, została zawarta umowa o następującej treści: 
  

§ 1. 
1. Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu psa/kota, noszącego/cej imię ……………………………………….... 

 
 na okres od ………………………………………………………………………….. 
Proszę o telefon ( nr 608 510 993) na godzinę przed planowanym przyjazdem/odbiorem 

 § 2. 
1. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu pies/suka/kot/kotka*: 

1)  posiada aktualne szczepienia, 
2) jest zabezpieczony/a przed kleszczami, 
3) jest odrobaczony/a, 
4) nie ma cieczki 
5) jest jego własnością lub jest odpowiedzialny za powierzone zwierzę 

1. 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 – wg wskazań lekarza weterynarii – należy …………………………………………… 
  

1. Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia: 
1)  książeczkę zdrowia psa/suki*, 
2) obrożę, smycz, 
3) karmę  + miski 
4)    inne - jakie (np. legowisko, koc, miski, zabawki, karmę, lekarstwa)  
 
Wskazówki żywieniowe: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

§ 3. 
Koszt pobytu psa/kota  w Hotelu wynosi: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Powierzający płaci za rzeczywisty czas pobytu zwierzęcia w hotelu  (każde rozpoczęte 24 h ) 
 
Strony oświadczają, że kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie  opłacona w następujący sposób: 

  
w dniu  powierzenia zwierzęcia tj  dnia  ……………………………………………    zapłacono: …………………………………… 
 
w dniu odbioru zwierzęcia do zapłaty kwota ………………………………………………..……….. - płatne przy odbiorze 
 
Nr konta do wpłat: 50 1020 5558 1111 1563 7330 0517 
Posiadacz : FUH CORBUD  Koszalin Hotelik dla zwierząt Pupilek   



§ 4. 
1. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się do: 

1)  opieki nad psem/kotem zgodnie z ofertą zamieszczonej na stronie internetowej 
2) dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację psa/kota* w Hotelu poprzez           

indywidualne ich traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie           
kontaktów z innymi psami/kotami (jeśli będzie to możliwe ze względu na charakter zwierzęcia), 

3) przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu – zgodnie z          
obopólnymi ustaleniami, 

4) żywienia psa/kota zgodnie ze wskazówkami właściciela, stały dostęp do świeżej wody,           
zacienione miejsce wypoczynku 

5) dbania o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności –             
otoczenia go opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie właściciela. Koszty           
takiej opieki, w tym także koszty transportu do weterynarza prowadzącego, pokrywa           
Powierzający, 

6) podawania – jeśli taka konieczność zachodzi - przepisanych przez lekarza weterynarii           
lekarstw. 

2. W przypadkach losowych, nagłego pogorszenia stanu zdrowia powierzonego zwierzęcia hotelik           
niezwłocznie informuję właściciela o tym fakcie. Hotelik jest zobowiązany do dołożenia wszelkiej staranności w              
dbaniu o dobry stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za              
chorobę lub zgon zwierzęcia wynikający z praw przyrody np. wieku zwierzęcia czy stanu zdrowia powierzonego               
zwierzęcia. Właściciel jest zobowiązany do poinformowania o stanie zdrowia swojego psa/ kota na tyle jaką               
wiedzę na ten temat posiada oraz podać kontakt do lekarza weterynarii. W przypadku konieczności              
konsultacji weterynaryjnych właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia zwierzęcia oraz kosztów            
transportu.  

§ 5. 
1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu psa/kota* w Hotelu może być – za zgodą Hotelu –                

zmieniony. 
2. W przypadku, gdy Powierzający: 

1)  nie przekaże pełnych wpłat 
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 umowie telefon jest nieaktualny, a Powierzający go nie zaktualizował, 
4) Powierzający, bądź upoważniona przez niego w § 4 ust. 3 osoba/osoby – bez powiadamiania              

Hotelu nie odbierze zwierzęcia w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru, określonego w             
niniejszej umowie, 

Strony ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy. 
 § 6. 

1. W sytuacjach, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, Powierzający zrzeka się na rzecz Hotelu                
wszelkich praw do psa/suki/kota/kotki *, o którym/rej mowa w § 1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku sprzedaży wówczas wymienionego w ust. 1 psa/suki/kota/kotki*, przekazania go/jej do            
schroniska bądź rozporządzenia nim/nią przez Hotel w inny sposób, Powierzający oświadcza, iż 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. 
  

  
  
         …………………………………………………………..      Marta Willma tel 608 510 993 
 (Powierzający)           (Hotel)    hotelik@pupilek.info.pl 
  

 
Będziemy wdzięczni za przekazane wsparcie dla nas - kundelki Ciapek i Dośka . 
Więcej o nas na stronie www.pupilek.info.pl  w zakładce  pomoc. Dziękujemy !!! 

http://www.pupilek.info.pl/

