POGODBA O POSVOJITVI ŠT.:

Splet: www.macjahisa.si
E-pošta: info@macjahisa.si

Žival v posvojitev oddaja:
ZAVOD MAČJA HIŠA - Zavetišče Mačja hiša, Groharjeva ulica 8, 3000 Celje
Pooblaščena oseba zavetišča:
Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Posvojitelj:
Ime in priimek:
Stalno bivališče:
Naslov, kjer bo bivala žival:
EMŠO:
Telefon:
Elektronski naslov:
PODATKI O POSVOJENI ŽIVALI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ime mačke:

Evidenčna št.:

Številka potnega lista:
Številka čipa:
Spol:
Barva:
Ocenjena starost ob posvojitvi:
Sterilizacija / kastracija opravljena dne:
Test FeLV opravljen dne:
Test FIV opravljen dne:
Veterinarsko zadnjič pregledana:

Mačka je razglistena nazadnje (________), razbolhana nazadnje (________) in cepljena proti
kužnim boleznim (nazadnje _______).
Opombe:
Cepljenje proti kužnim boleznim je potrebno redno obnavljati vsako leto, oziroma v skladu z
navodili veterinarja. Razglistenje je za izključno notranje mačke priporočljivo opraviti vsaj vsakih 6
mesecev.
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POGOJI POSVOJITVE:
1.

Mačka je posvojena izključno kot hišni ljubljenček in ji bo posvojitelj zagotovil izključno
notranje bivanje.

2.

Posvojitelj bo mački zagotovil ustrezne življenjske in bivalne razmere ter kvalitetno prehrano.

3.

Mački bo posvojitelj po potrebi zagotovil ustrezno veterinarsko oskrbo.

4.

Pri spremembi bivališča mačke iz kakršnega koli razloga mora posvojitelj o tem obvestiti
pooblaščeno osebo zavetišča v najkrajšem možnem času.

5.

Pooblaščena oseba zavetišča lahko kadarkoli opravi ogled izpolnjevanja pogojev na danem
naslovu. V primeru kršitve pogodbenih pogojev lahko mačko odvzame.

6.

Posvojitelj mačke ne sme oddajati, prodajati ali evtanazirati oz. usmrtiti brez vednosti
pooblaščene osebe zavetišča. Prav tako je potrebno pooblaščeno osebo zavetišča obvestiti
o nezgodi, pobegu in poginu mačke zaradi kakršnega koli vzroka.

7.

Posvojitelj ob podpisu pogodbe Zavodu Mačja hiša izroči prispevek za delovanje Zavetišča v
znesku 50,- evrov.
Če posvojitelj mačko iz kakršnega koli razloga Zavetišču vrne, ni upravičen do povračila
prispevka.
Posvojitelj je Zavodu Mačja hiša doniral denarna sredstva v višini ................
.... evrov.
evrov.
Pooblaščena oseba zavetišča s podpisom te pogodbe potrjuje prejem navedenega(ih)
zneska(ov) v gotovini.

8.

Vpis čipa posvojene mačke v CRP na ime posvojitelja
Spodaj podpisani posvojitelj dovoljujem in pooblaščam Zavod Mačja hiša, da pri posvojeni
mački v CRP opravi vnos mojih osebnih podatkov. Zavod Mačja hiša se obvezuje, da bo s
pridobljenimi osebnimi podatki ravnal v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih
podatkov.

Spodaj podpisani posvojitelj sem posvojil zgoraj navedeno mačko in se s podpisom te pogodbe
zavezujem, da bom vestno upošteval vse v pogodbi določene pogoje, ki so mi bili predhodno
predstavljeni in pojasnjeni s strani pooblaščene osebe zavetišče in se z njimi v celoti strinjam.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih in enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik
enega.
Datum:

Podpis posvojitelja:

Podpis pooblaščene osebe zavetišča:
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