
 

 

Umowa powierzenia kota pod opiekę 

 

W dniu …………………………………. pomiędzy Hotelem dla kotów Purrfect reprezentowanym przez Karolinę Urbaoską 

(prowadzącą działalnośd gospodarczą „Purrfect” NIP: 7831665668,  siedziba: ul. Paderewskiego 17, 62-030 Luboo) zwanym 

dalej „Hotelem” a Panią/Panem: 

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

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

legitymującą/cym się dowodem osobistym nr …………………….………….…..……………………………………................................... 

tel. ………………………..……………………………. e-mail  ………...…………………………………………….................................................. 

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

 

§ 1. 

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

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

2. Powierzający oświadcza, iż kot, o którym mowa w ust. 1, jest: 

  1) jego własnością, 

 2) jest własnością Pani/Pana......................................................................................................................................... 

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

legitymującą/cym  się dowodem osobistym nr………………………………………………………………………………………… 

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

 3.Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ma pełne prawo oddania kota pod opiekę Hotelu, 

dane mu przez Właściciela kota. 

 

§ 2. 

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

a) posiada aktualne szczepienia,  

b) zostało odrobaczone i zabezpieczone przed pasożytami zewnętrznymi.  

2. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu kot jest (zakreślid odpowiednią literę): 

 a) zdrowy 

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

i według wskazao lekarza należy ………………………………………………………………………………………………………. ……................................. 

 3. Na okres pobytu kota w Hotelu Powierzający pozostawia: 

 a) książeczkę zdrowia,  

b) inne: 

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

 

§ 3. 

 1. Koszt pobytu kota w Hotelu w umówionym okresie został ustalony w oparciu o Cennik Usług i wynosi łącznie kwotę 

..............................................PLN ( w tym uwzględniono już opłatę rezerwacyjną jeżeli została wniesiona). Do zapłaty 

pozostało:  ……………………………….PLN. 

2. Zapłata następuje na rachunek bankowy Hotelu:  50 1140 2004 0000 3802 7819 5653 przed dniem przyjęcia do Hotelu 

lub w formie gotówkowej w dniu podpisania niniejszej umowy.  



 

 

§ 4. 

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

 a) właściwej opieki nad zwierzęciem (dbania 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 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 kota 

 b) podania innych istotnych informacji dotyczących powierzonego kota  

 c) uregulowania płatności 

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

 

§ 5. 

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

2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany zapłacid pełną kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

 3. W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do dokonania dopłaty 

zgodnie z Cennikiem Usług, najpóźniej w dniu odbioru zwierzęcia. 

4. W przypadku, gdy Powierzający osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w ustalonym 

terminie oraz: 

 a) nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 7 dni od upływu zakontraktowanego terminu kooca pobytu w celu wyjaśnienia 

sytuacji, 

 b) nie będzie odbierał w terminie 7 dni rozmów telefonicznych od właściciela i/lub pracowników Hotelu pod numerem 

telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w hotelu 

 c) lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, 

 sytuacja ta równoznaczna jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą 

rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako 

znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11), co stanowi czyn zabroniony i wiąże się z ryzykiem orzeczenia przepadku 

zwierzęcia.  

 

§ 6. 

 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, Regulamin, Cennik.  

3. Powierzający oświadcza, że przed zawarciem umowy otrzymał treśd Regulaminu oraz obowiązujący Cennik, a także 

oświadcza, że zapoznał się z ich treścią       

 

                Hotel                                                                                        Powierzający 

  (data i czytelny podpis)                                                                                         (data i czytelny podpis) 

  



 

 

Regulamin Hotelu dla kotów Purrfect 

 

1. Powierzonym nam zwierzętom zapewniamy najlepszą możliwą opiekę, w pełni wyposażone i komfortowe boksy, możliwośd 

korzystania z powierzchni wspólnej. 

2. Pobyt kota w Hotelu wiąże się z podpisaniem przez Właściciela/osobę upoważnioną "Umowy powierzenia kota pod opiekę". 

3. Do Hotelu przyjmujemy koty zdrowe, posiadające książeczkę zdrowia, aktualne szczepienia na choroby zakaźne 

(panleukopenia, koci katar, koty wychodzące - wścieklizna) oraz odrobaczone i zabezpieczone przed pasożytami 

zewnętrznymi. 

4. Nie przyjmujemy kotów agresywnych w stosunku do nieznanych im osób, koty dorosłe muszą byd 

wykastrowane/wysterylizowane. 

5. Hotel nie odpowiada za choroby powstałe w wyniku braku szczepieo lub nierzetelnej informacji o stanie zdrowia kota. 

6. Koszty opieki medycznej niezbędnej w razie nagłej choroby zwierzęcia pokrywa właściciel. 

7. Koszt pobytu w Hotelu określa Cennik. 

8. Płatnośd za okres pobytu kota w Hotelu pobierana jest z góry, przy przyjęciu do Hotelu i podpisaniu umowy powierzenia. 

9. Powierzający ma możliwośd wcześniejszej rezerwacji pobytu w Hotelu. Rezerwacja terminu następuje poprzez kontakt 

telefoniczny/mailowy z Hotelem. Warunkiem rezerwacji jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej. Opłata rezerwacyjna wynosi 

30 % należności za okres pobytu kota w hotelu. 

 

Aktualizacja regulaminu: 16/02/2020 
 
 
 
 
Cennik (od 01.06.2020) 

 

1 kot – 30 zł/dobę 

2 koty* - 45 zł/dobę 

3 koty** - 60 zł/dobę 

4 koty** - 75 zł/dobę 

 

* we wspólnym boksie 

** we wspólnym, dużym boksie (boks nr 7) lub w dwóch standardowych boksach 

 

Dodatkowe opłaty: 

 

Wyżywienie hotelowe: 

5 zł/dobę  

 

Żwirek hotelowy: 

10-30 zł za cały pobyt – w zależności od wybranego żwirku, liczby kotów i długości pobytu 

 
 


