
UMOWA POWIERZENIA PSA POD OPIEKĘ HOTELU „ GREEN KALEJ „

Umowa zawarta w dniu .........................................
pomiędzy Hotelem dla psów „ GREEN KALEJ” (firma MJM Janusz Kała) z siedzibą: 42-130 Kalej       
ul. Szkolna 25 , NIP 574-175- 58- 52, tel.: 691086863, zwanym dalej „Hotelem”
a Panią/ Panem ................................................................................................................................................. 
właścicielem psa/suki, zamieszkałym/ą……………………………………………………………………….. 
tel. .................................................................................. zwanym „ Powierzającym” zawarto umowę o treści:

1. Właściciel oddaje pod opiekę Hotelu „Green Kalej” psa/ sukę o imieniu.....................................................
lat.........................rasy.........................................................................., na okres ..........................................
Osoba powierzająca psa/sukę składa oświadczenie , że zwierzę jest jego własnością.

2. Osoba powierzająca psa/sukę pod opiekę Hotelu oświadcza, że zwierzę :

 posiada wszystkie aktualne szczepienia ochronne, 

 było odrobaczone w dniu …………………………….…..

 zostało zabezpieczone przed kleszczami i pchłami, w dniu ……………….…………

 suka przeszła ruję w okresie ………………………………… 

 suka jest obecnie w okresie rui (podwyższona opłata wg cennika) 

 jest zdrowe i nie jest potrzebna specjalistyczna opieka weterynaryjna 

3. Osoba powierzająca zostawia na czas pobytu :

 książeczkę zdrowia psa/suki

 obrożę lub szelki, smycz 

 ulubione posłanie, miskę i zabawki psa/suki

 karmę na czas pobytu w ilości odpowiedniej do umówionego czasu pobytu (sugeruje się, aby pies/suka 
już wcześniej był/a żywiony/a daną karmą, tak aby uniknąć nietolerancji pokarmowych) 

 lub zleca karmienie za dodatkową opłatą

 zostawia kontakt (np. telefoniczny) do wybranego gabinetu weterynaryjnego (jeśli ma życzenie, aby w 
razie potrzeby pomoc weterynaryjna została udzielona jego psu/suce w konkretnym, zaufanym gabinecie
weterynaryjnym)

4. Powierzający zapoznał się ze szczegółową ofertą oraz cennikiem opieki nad psem/suką proponowaną 
przez Hotel dla psów „Green Kalej” dostępną na stronie internetowej. Koszt pobytu psa/suki w Hotelu 
został w umówionym okresie ustalony na kwotę ................................................................................ PLN.
Płatność za pobyt w Hotelu pobierana jest z góry przy przyjęciu psa/suki i podpisaniu umowy 
powierzenia lub przy odbiorze psa/suki z Hotelu po wcześniejszym ustaleniu z Powierzającym.               

5. Zawarta umowa zobowiązuje Powierzającego do poinformowania:
• o aktualnym stanie zdrowia psa – Hotel nie przyjmuje psów chorych lub wykazujących objawy 
chorobowe
• o jego charakterze oraz zachowaniach w stosunku do ludzi i zwierząt /psy, koty/, co pozwoli na 
uniknięcie konfliktów
• o innych istotnych zachowaniach oraz szczególnie w przypadku psów adoptowanych o zachowaniach 
niepokojących, które miały miejsce w przeszłości, a mogą mieć wpływ na pobyt  psa/suki w Hotelu
• o innych uwagach nt. zachowania i potrzeb psa, możliwości wystąpienia cieczki u suki oraz 
wskazówkach dotyczących opieki nad psem

6. Powierzający psa zobowiązuje się również do:
• uregulowania płatności w terminie
• odebrania psa w umówionym dniu, oraz poinformowania Hotelu z odpowiednim wyprzedzeniem o 
wszelkich przesunięciach /wydłużeniu lub skróceniu pobytu/ 
Ustalony termin pobytu może być zmieniony za zgodą obydwu stron umowy.
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W przypadku skrócenia pobytu osoba powierzająca psa zobowiązana jest to pokrycia pełnej kwoty 
ustalonej w umowie, chyba że wcześniej obie strony ustaliły inaczej. 
W przypadku wydłużenia pobytu psa/suki osoba powierzająca zobowiązana jest do pokrycia 
dodatkowych kosztów ustalonych przez Hotel. 

7. W sytuacji, gdy Powierzający psa:
• nie przekaże pełnej opłaty uzgodnionej w umowie (np. za przedłużenie pobytu psa)
• nie będzie się kontaktować w sprawie przedłużenia pobytu
• nie będzie odpowiadać na telefony
• adres lub telefon będzie nieaktualny i nie zostanie zaktualizowany, co spowoduje brak możliwości 
kontaktu z właścicielem
• nie odbierze psa/suki w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru wyznaczonego w umowie
Hotel „Green Kalej” ma prawo oddać psa /sukę do schroniska dla psów lub fundacji/ domów 
adopcyjnych.  Wszelkie koszty takiego postępowania ponosi Powierzający.  

8. Hotel „Green Kalej” zobowiązuje się w związku z zawarciem umowy do:

 opieki nad psem zgodnie z ofertą, o której mowa w pkt.4

 dołożenia wszelkich starań mających na celu skrócenie okresu aklimatyzacji w nowym miejscu poprzez
indywidualne traktowanie psa/suki, zapewnienie odpowiedniej dawki zabawy, stosownej do 
temperamentu, energetyki psa/suki oraz specyfiki rasy lub charakteru

 zapewnienia kontaktów z psami (jeśli będzie to możliwe), a w przypadku psów lękliwych odpowiedniej
socjalizacji do warunków pobytu i kontaktu z określonymi innymi psami, w których towarzystwie 
dobrze będzie się czuł 

 żywienia psa zgodnie ze wskazówkami (preferowana sucha lub mokra (w puszce) karma znana psu)

 zadbania o stan psychiczny i fizyczny oraz w razie potrzeby otoczenia psa/suki pomocą weterynaryjną, 
o czym niezwłocznie powiadomiony będzie Powierzający. Jeśli przypadek nie będzie wymagał szybkiej
pomocy weterynaryjnej Opiekun Hotelu zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z Powierzającym 
psa przed konsultacją weterynaryjną. Koszty opieki weterynaryjnej w sytuacjach niezawinionych przez 
Hotel zobowiązuje się pokryć Powierzający. Opiekun Hotelu może podać leki psu/suce, jeśli zajdzie 
taka konieczność po konsultacji weterynaryjnej. 

 przekazywania Powierzającemu informacji/zdjęć o powierzonym pod opiekę psie – zgodnie z 
obopólnymi ustaleniami.

9. Hotel „Green Kalej” zastrzega sobie prawo odmowy opieki nad psem w przypadkach zagrażających 
bezpieczeństwu psa, opiekunów pracujących w Hotelu lub innych psów przebywających w Hotelu. 

10. Hotel „Green Kalej” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, np. zachorowanie psa w czasie 
pobytu, które nie nastąpiły z winy Opiekunów Hotelu. 

11. Hotel „Green Kalej” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane zatajeniem przez 
właścicieli istotnych informacji nt. psa, np. predyspozycji psa do ucieczek. 

12. Powierzający psa/sukę pod opiekę Hotelu „Green Kalej” oświadcza, że dane zawarte w umowie są 
zgodne z prawdą,  a podane dane kontaktowe są aktualne. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

14. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze 
stron.  

15. Powierzający zgadza się na publikację zdjęć psa/suki w celach promocyjnych przez Hotel „Green Kalej”

Hotel „Green Kalej”: Powierzający (właściciel psa/suki): 

…………………………………….……… ………………………..……….…..
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Oświadczam, iż w dniu ………………………….. odebrałam/em z Hotelu „Green Kalej” psa/sukę, o 
którym/rej mowa w niniejszej umowie i nie zgłaszam żadnych uwag.  

podpis ……………………………………….. 
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