Umowa powierzenia kota pod opiekę do HOTELU MIAU, ul. Skarbka 8, Gdynia.
UMOWA NR:…...........................................

W dniu …........................, pomiędzy Hotelem dla kotów "MIAU" z siedzibą ul. Skarbka 8, Gdynia Demptowo,
reprezentowanym przez p. Sabina, Ryszard Skaza, zwanym dalej „Hotelem
MIAU”, działającym przy firmie "FLEXUS" a
Imię i nazwisko opiekuna:.................................................................
Zam:............................................................
NR DOWODU OSOBISTEGO:….....................................................
Tel kontaktowy:…...................................................

zwaną/nym dalej „Powierzającym” została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu kota rasy: ……………………………….
noszącego imię........................................................................ na okres od ………………….. do ……………………….
Powierzający oświadcza, iż kot, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)

jego własnością,

2)

jest własnością......................................................................

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.
Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu kot:
posiada aktualne szczepienia
został/a zabezpieczony/a przed kleszczami
Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu kot jest:
zdrowy i nie wymaga specjalistycznej opieki,
Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia:
książeczkę zdrowia kotki/kota,

§ 3.
Powierzający przekazuje kota pod opiekę Hotelu
Koszt pobytu kota w Hotelu w umówionym okresie został ustalony i wynosi łącznie kwotę..............................................PLN

Zapłacono w dniu przyjęcia kota, z góry!!!

§ 4.
W związku z zawarciem niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się do:
1)
2)

opieki nad kotem
dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację kota w Hotelu poprzez indywidualne jego traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie
kontaktów z innymi kotami (jeśli będzie to możliwe),

3)

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

4)

żywienia kota zgodnie z ofertą lub według obopólnie ustalonych z Powierzającym zasad,

5)

dbania o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności – otoczenia go opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Powierzającego.

ZA LECZENIE DOPŁACA WŁAŚCIEL KOTA ZGODZNIE Z PARAGONEM OD WETERYNARZA, PRZY ODBIORZE.

W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:
1)

Poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego kota,

2)

Poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego kota, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,

3)

Przekazania Hotelowi różnego rodzaju wskazówek, które Powierzający uzna za istotne,

4)

Uregulowania płatności,

5)

Odebrania kota z Hotelu w określonym w umowie terminie!!!!!!

§ 5.

1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu kota w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.
2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę,
3.

W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do pokrycia kosztów ustalonych z Hotelem.

W przypadku, gdy Powierzający:
1)

Nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w ust. 3

2)

Nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu kota, oraz nie będzie odpowiadał na telefony Hotelu,

3)

Okaże się, że podany w Formularzu Zgłoszeniowym telefon jest nieaktualny, a Powierzający go nie zaktualizował,

4)

Powierzający, bądź upoważniona przez niego na piśmie osoba – bez powiadamiania Hotelu i dopełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, nie
odbierze kota w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru, określonego w niniejszej umowie,
Strony ustalają, iż zastosowanie znajduje § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

W sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, kot o którym mowa powyżej zostanie przekazany do schroniska
a właściciel zostanie obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi- sprawa zostanie zgłoszona na policję.
§ 7.

Niniejsza umowa została sporządzona w jednym egzemplarzu, jako zabezpieczenie dla Hotelu przed przypadkami, które dzieją
się nagminnie w danej placówce "Miau":



Niechęć do uregulowania przez klienta rachunku z weterynarzem
Nie odbieranie swoich podopiecznych, pozostawianie ich na koszt właściciela hotelu





Niechęć do dopłaty, w przypadku przedłużenia pobytu
Roszczenia klienta do oddawania kwoty przez właściciela hotelu, w przypadku skrócenia pobytu kota w hotelu
Roszczenie sobie oddawania zaliczek za pobyt kota, w przypadku, kiedy kot z różnych przyczyn nie trafi do hotelu.



ZALICZKI ZA REZERWACJĘ MIEJSCA W HOTELU "MIAU" są absolutnie bezzwrotne!!!
Właściciel hotelu ma prawo odmowy hotelowania kota:

-osobom, które nie chcą płacić,
-roszczą nieuzasadnione pretensje,
-przywożą chorego, lub agresywnego kota,
-nie chcą okazać książeczki zdrowia kota.

PROSIMY PAMIETAĆ, ŻE JEST TO DOMOWY HOTEL DLA KOTÓW. NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z
PLACÓWKĄ. KOTAMI PAŃSTWA OPIEKUJE SIĘ NASZA RODZINA. ZWIERZĘTA MIESZKAJĄ W
NASZYM PRYWATNYM DOMU, W POMIESZCZENIU TZW. "KOCIARNIA"
KOCIARNIA NIE POSIADA RECEPCJI. OBSŁUGUJĄ JĄ CZŁONKOWIE RODZINY, KTÓRZY RÓWNIEŻ PRACUJĄ
ZAWODOWO. PROSIMY PRZESTRZEGANIA GODZIN ZWOZÓW I ODBIORÓW ZWIERZĄT. PRZY PAŃSTWA KOTACH
PRACUJEMY 2 RAZY NA DOBĘ, RANO I WIECZOREM.
DO NASZEGO DOMU PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ: SZCZURY, KRÓLIKI, CHOMIKI, ŚWINKI MORSKIE, KOSZATNICZKI,
MAŁE PSY RASY: YORK, SHIH TZU.

OBSŁUGA KLIENTÓW:
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK: 10.00- 13.00, ORAZ 18.00- 20.00 MOŻNA PO WCZESNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ
PRZYWIEŹĆ DO HOTELU/ODEBRAĆ KOTA.
W SOBOTY, TYLKO GODZINY: 11.00- 13.00.
W NIEDZIELĘ NIE OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW!
HOTEL NIE POSIADA DZWONKA, DZWONIMY "DAJĄC SYGNAŁ TELEFONEM".

POWIERZAJĄCY:…............................................................

PRZYJMUJĄCY:…..............................................................

