
Umowa powierzenia psa pod opiekę 

 

 
W dniu …………………….pomiędzy Hotelem dla psów ,,Pod Lasem” z siedzibą w Sadku 

k/Szydłowca reprezentowanym przez Pana Pawła Boruń zwanym dalej ,,Hotelem”, a 

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

…………...…zam……………………………………………………………………………………

………………tel…………………………….........legitymującym

 się......................................………………......…zwanym dalej ,,Powierzającym” została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 
1.Powierzający oddaje pod opiekę psa/sukę rasy……………............................................... 

noszącego/cej imię………………………………na  okres od……………do......................... 

2.Powierzający oświadcza, iż pies/suka o którym mowa w ust.1 jest: 

a) jego właścicielem 

b)własnością Pani/Pana…………………….......................zam …………………………………… 

…………………………………………………………………………….tel…………………......... 

3.Powierzający oświadcza, że w przypadku, o którym owa w ust.2 pkt b ma pełne prawo oddania 

psa/suki pod opiekę Hotelu, dane mu przez właściciela psa/suki. 

§2 
1.Powierzający oświadcza, że oddany pod opiekę Hotelu pies/suka: 

a)posiada aktualne szczepienia  p-ko wściekliźnie ważne   do dnia...................... 

b)jest zdrowy i nie wymaga specjalistycznej opieki // jest chory i wymaga podawania 

leków:…………………………………………………………………………………………………

…...... 

2.Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia: 

książeczkę zdrowia psa/suki,obrożę, smycz i kaganiec)inne(legowisko, koc, miski, zabawki, 

karmę………………………………………………….........................................................................

            §3  
1.Powierzający przekazuję psa/sukę pod opiekę Hotelu na warunkach określonych w ofercie, 

zamieszczonej na stronie internetowej Hotelu 

2.Koszt pobytu psa/suki w Hotelu w umówionym okresie został ustalony w oparciu o cennik Usług  

i wynosi łącznie kwotę................................słownie(...........................................................................) 

3.Płatność za pobyt pobierana jest: 

- z góry przy przyjęciu psa/suki do Hotelu i podpisaniu umowy powierzenia     

- przy odbiorze i pokwitowaniu odbioru psa/suki. 

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

a)opieki nad psem/suką zgodnie z ofertą 

b)dołożenia wszelkich starań by maksymalnie skrócić czas aklimatyzacji psa/suki w Hotelu. 

c)żywienia psa/suki zgodnie z ofertą lub w/g ustalonych z powierzającym zasad 

d)dbanie o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności otoczenia 

go opieka weterynaryjną. 

e) podania jeśli taka konieczność zachodzi zalecanych przez lekarza weterynarii lekarstw. 

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

a)poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazanego zwierzęcia 

b) przekazania Hotelowi różnego rodzaju wskazówek, które powierzający uzna za istotne. 

c)odebranie zwierzęcia z Hotelu w określonym w umowie terminie 



 

 

 

 

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

zmieniony 

2.W przypadku wydłużenia za zgodą Hotelu terminu pobytu Powierzający jest zobowiązany do 

zapłacenia Hotelowi pełnej kwoty za okres przedłużenia pobytu w Hotelu. 

3)W przypadku, gdy powierzający: 

a)nie przekaże pełnych wpłat o których mowa w ust.1,2 

b)nie poinformuje Hotelu o przedłużeniu pobytu psa/suki 

c)Powierzający, lub osoba upoważniona na piśmie przez niego bez powiadomienia Hotelu i 

dopełnienia wymogów, o których mowa w ust. a i b nie odbierze psa/suki w ciągu 3 dni po upływie 

terminu odbioru określonej w niniejszej umowie strony ustalają, że zastosowanie znajduje §6 

niniejszej umowy 

§6 
1.W sytuacjach o których mowa w §5 ust.3 niniejszej umowy Powierzający zrzeka się na rzecz 

Hotelu wszelkich praw do psa/suki o którym/rej mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy. 

2.W przypadku sprzedaży wówczas wymienionego w ust.1 psa/suki Powierzający oświadcza, że 

nie będzie zgłaszał w stosunku do Hotelu żadnych roszczeń, a w przypadku oddania psa/suki do 

schroniska kosztami obciąża się Powierzającego. 

3.Niniejsza umowa  wchodzi w życie z dniem…………………................ 

 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

 

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

                    (Powierzający)                                                                      (Hotel) 

 

 

 

 

Oświadczam, że w dniu …………………………………..odebrałam/łem z Hotelu psa/sukę o 

której mowa w niniejszej umowie bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

       ……………………………                             …........................................        
                    (Powierzający)                                                                     (Hotel) 

 

 

 

 



 

 

 

 


