
Umowa powierzenia psa pod opiekę właściciela szkoły i hoteliku DOBRY TROP

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza umowa zawarta jest pomiędzy Dobry Trop Anna Żmich, Wrzosowa 4, Męcikał, NIP: 555-1944-768, zwaną dalej

OPIEKUNEM a ………………………………………… zwanym POWIERZAJĄCYM, tel. kontaktowy ………...……..………….. .

Opiekun i Powierzający nazywani są Stronami umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad świadczenia usługi opieki nad psem/psami powierzonym Opiekunowi

przez Powierzającego.

3. Powierzający oddaje pod opiekę psa/psy o imieniu/imionach ………………………………………………... oraz nr

chipa/tatuażu ………………………….………….……………….. od ………..…...……………..…do …………………………………. .

4. Warunkiem przyjęcia psa/psów do hotelu jest posiadanie i poświadczone wpisem do książeczki zdrowia przez nie

aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz odrobaczenie w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.

Szczepienia i odrobaczenie (podanie tabletki) muszą być wykonane na minimum tydzień przed oddaniem psa do hoteliku.

Powierzający potwierdza, że pies/psy zostały zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom - w przeciwnym wypadku

Powierzający zostawia psa/psy w hotelu na własne ryzyko w przypadku zachorowania na choroby odkleszczowe.

5. W przypadku niewypełnienia warunków przyjęcia psa, o którym mowa powyżej, Opiekun zastrzega sobie prawo odmowy

przyjęcia psa/psów do hoteliku w dniu przybycia do hotelu.

6. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę pies/psy są (proszę zaznaczyć i/lub wypełnić):

jego własnością lub własnością Pani/Pana …………………………………………………………………………………………

zdrowe

chore i wg wskazań weterynarza należy ………..................................................................................................................................

7. Powierzający oświadcza, iż gabinetem prowadzącym psa jest …………………………………………………. przy ulicy

……………………………………………………………………….………….., , tel. kontaktowy ……………………………………….. .

8. Powierzający upoważnia Opiekuna do korzystania z usług weterynarza na koszt Powierzającego, gdy pies przejawia oznaki

choroby. Jednocześnie powierzający zobowiązuje się pokryć koszty leczenia weterynaryjnego swojego psa, które poniósł

Opiekun. Zwrot kosztów nastąpi w terminie 7 dni na podstawie przedstawionych przez Opiekuna rachunków.

9. Zasady dokonywania płatności ustalane są zgodnie z cennikiem na stronie www.dobrytrop.pl:

a. wpłata zaliczki jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji - to znaczy, że w momencie dokonywania rezerwacji

pobytu psiaka w hoteliku bezzwrotna zaliczka w wysokości 30% będzie gwarantem potwierdzenia tej rezerwacji.

Zaliczkę należy zapłacić w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji, w innym wypadku rezerwacja nie jest potwierdzona

b. pozostała opłata za pobyt psa w hotelu, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę jest uiszczana na konto DOBRY TROP

ANNA ŻMICH, nr konta 09 1160 2202 0000 0003 4233 8959 najpóźniej gotówką w dniu odebrania psa z hotelu

c. doba hotelowa trwa 24 godziny i jest liczona od godziny przyjęcia psa do hotelu, po upływie tego czasu rozpoczyna

się kolejna doba hotelowa

d. pies/psy mogą być odebrane z hotelu przed upływem ustalonego terminu po wcześniejszym poinformowaniu

hotelu, jednak w przypadku skrócenia pobytu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

10. Na czas opieki przez Opiekuna, Powierzający pozostawia do dyspozycji książeczkę zdrowia lub paszport psa/psów, jedzenie

oraz (proszę wymienić) …....……………….…………………………………..………………………………………………………….... .

11. Powierzający wyraża zgodę na robienie zdjęć swojemu psu i umieszczanie ich w na mediach społecznościowych hoteliku

(Facebook, strona www.dobrytrop.pl) w celach promocyjnych i szkoleniowych.

12. Administratorem Państwa danych osobowych jest DOBRY TROP Anna Żmich z siedzibą w Męcikale, ul. Wrzosowa 4.
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II. Zobowiązania Stron umowy

1. Powierzający zobowiązuje się pokryć koszt opieki nad psem, zgodnie z ustaloną stawką 80 zł/dobę. Doba hotelowa trwa 24

godziny i jest liczona od godziny przyjęcia psa do hotelu. Po upływie tego czasu rozpoczyna się kolejna doba hotelowa.

2. Przy pobycie dłuższym niż 10 dni lub oddaniu 2 psów pod opiekę obowiązuje rabat w wysokości 15%.

3. Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń w przypadku: pobytu psa/psów w hotelu w okresie leczenia/rekonwalescencji,

wizyt u weterynarza w trakcie pobytu, pobytu więcej niż 2 psów jednego opiekuna, lub dłuższego niż 14 dni.

4. Koszt opieki nad psem/psami uwzględnia następujące świadczenia:

a. sprawowanie całodobowej opieki, spędzanie czasu z podopiecznymi, regularne spacery

b. podawanie jedzenia i dostęp do świeżej wody

c. wynagrodzenie płatne w formie gotówki lub przelewem na konto

d. każda dodatkowa dopłata będzie wcześniej konsultowana z Powierzającym

5. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Opiekun zobowiązuje się do:

a. wykonania zleconych czynności ze szczególną starannością, wg najlepszej wiedzy i umiejętności

b. zastosowania się do wszystkich sugestii i zaleceń, oraz zapewnienia psu/psom bezpieczeństwa i komfortu

c. informowania Powierzającego w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych psa oraz natychmiastowego

kontaktu telefonicznego z Powierzającym w sytuacji kryzysowej (choroba, uszkodzenie ciała, zaginięcie psa itp.).

6. Opiekun:

a. nie bierze odpowiedzialności za chorobę psa, niewynikającą z winy Opiekuna

b. może zrezygnować z opieki nad psem, które stwarza zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt

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

a. poinformowania Opiekuna o rzeczywistym stanie zdrowia przekazywanego psa

b. poinformowania Opiekuna o rzeczywistym usposobieniu i możliwych zachowaniach psa, co pozwoli na

ograniczenie/uniknięcie ewentualnych konfliktów

c. uregulowania płatności zgodnie z treścią niniejszej umowy

d. odebrania psa w ustalonym terminie, bądź powiadomieniu Opiekuna, w trakcie trwania umowy o zmianie daty.

8. W przypadku niezastosowania się do punktu 7 części II niniejszej umowy, Opiekun zastrzega sobie możliwość oddania psa

po 7  dniach od końca umowy, do Urzędu Gminy jako psa porzuconego.

III. Rozwiązanie umowy

Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą  w sytuacji:

1. braku możliwości sprawowania należytej opieki nad psem przez Opiekuna

2. kiedy suka dostanie cieczki bądź będzie do 2 tygodni po jej zakończeniu

3. zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia psa

4. z ważnych przyczyn po każdej ze Stron.

IV. Postanowienia końcowe

Niniejsza umowa została sporządzona w jednym egzemplarzu (oryginał dla Powierzającego, wersja elektroniczna dla Opiekuna).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DOBRY TROP Anna Żmich zgodnie z Polityką Prywatności oraz

ustawą o ochronie danych osobowych oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią całej umowy.

Męcikał, dnia ……..………………..………. Czytelny podpis Powierzającego ………………....………..…...……

Czytelny podpis Opiekuna   …….………………...………....………..

Uwagi ……………………………………………………..…...…………………………………………………...……………...……….….…….
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