UMOWA ŚWIADCZENIE USŁUG
POWIERZENIE PSA POD OPIEKĘ
zawarta w Koźmicach Wielkich w dniu …………….................. pomiędzy:
Kingą Piotrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Hotel & SPA Dom Heidi Kinga
Piotrowska z siedzibą w Koźmicach Wielkich 511, 32-020 Wieliczka
NIP 6832100301, zwanym dalej „Hotelem”,
a
imię, nazwisko: …………………………….……………………………………..........................
zamieszkałą/łym: …………………………………………………………………………………….........
tel. ….....................................
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr …......................................

zwaną/nym dalej „Powierzającym”, łącznie zwani Stronami.
§ 1.
1. Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu psa rasy: ……………………………….
imię ………………….........., na okres od dnia ………………….. do dnia ……………………….
2. Powierzający oświadcza, iż pies, o którym mowa w pkt. 1, jest:
□ jego własnością
□ jest własnością: ……………………........................................................................
(imię, nazwisko, adres, telefon)
3. Powierzający oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, ma pełne prawo
oddania psa pod opiekę Hotelu, dane mu przez Właściciela psa.
§ 2.
1. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu pies:
□ posiada aktualne szczepienia
□ został/a zabezpieczony/a przed kleszczami
2. Powierzający oświadcza, iż oddawany pod opiekę Hotelu pies jest:
□ zdrowy i nie wymaga specjalistycznej opieki
□ chory i wymaga specjalistycznej opieki opisanej w oświadczeniu
3. Na okres pobytu w Hotelu Powierzający pozostawia:
□ książeczkę zdrowia psa, ........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 3.
1. Powierzający przekazuje psa pod opiekę Hotelu.
2. Koszt pobytu psa w Hotelu we wskazanym terminie § 1pkt 1 został ustalony
na kwotę ………………...... PLN brutto, płatną w dniu przyjęcia psa.
3. W przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów związanych z pobytem psa
w Hotelu, ostateczne rozliczenie kosztów pobytu następuje w dniu jego odbioru – na
podstawie ewentualnych rachunków od lekarza, dodatkowych kosztów za np. jedzenie itp.
Każda dodatkowa dopłata będzie wcześniej konsultowana z Powierzającym.
4. Zgodnie z ustaleniami:
□ odbiorę psa osobiście
dnia …....................... o godz. …................................
□ pies zostanie odebrany przez upoważnioną przeze mnie osobę:
imię i nazwisko: …....................................................
telefon: …..........................................
dnia …....................... o godz. …................................
□ proszę o odwiezienie psa pod adres: ….....................................................
…............................................................................................................
dnia …....................... o godz. …................................
§ 4.
W związku z zawarciem niniejszej umowy, Strony zobowiązane są przestrzegać Regulamin
Hotel & SPA Dom Heidi, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 5.
1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu psa w Hotelu może ulec zmianie na podstawie
porozumienia Stron.
2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, opłata uiszczona w dniu zakwaterowania psa
w Hotelu nie podlega zwrotowi.
3. W przypadku wydłużenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do pokrycia
kosztów ustalonych z Hotelem.
4. W przypadku, gdy Powierzający:
1) nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w § 3. pkt. 2 i 3
2) nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu psa oraz nie będzie
odpowiadał na telefony Hotelu,
3) okaże się, że podany w umowie telefon jest nieaktualny, a Powierzający go
nie zaktualizował,
4) Powierzający, bądź upoważniona przez niego na piśmie osoba – bez powiadamiania Hotelu
i dopełnienia wymogów, nie odbierze psa w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru,
określonego w niniejszej umowie, pies, o którym mowa powyżej zostanie przekazany do
schroniska, a właściciel zostanie obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi.
5. Jednocześnie, zaistnienie zdarzenia/zdarzeń wskazanych w ust. 4, jest równoznaczne
z przejściem wszelkich praw do zwierzęcia na rzecz Hotelu.
W przypadku rozporządzenia zwierzęciem przez Hotel, Powierzający nie będzie zgłaszał
w stosunku do Hotelu żadnych roszczeń.
§ 6.
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
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