ANKIETA PRZEDADOPCYJNA – KOT
Ankietę może wypełniać tylko osoba pełnoletnia,
która będzie figurowała w umowie adopcyjnej, jako „właściciel”.
1.

Czy mieszkacie Państwo w domu czy w mieszkaniu?

2.

Czy obecnie w Państwa domu mieszkają jakieś zwierzęta i jakie?

3.

Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta i jakie były ich losy?

4.

W jakim wieku są dzieci (jeśli są)?

5.

Czy wszyscy członkowie rodziny akceptują fakt adopcji kota i godzą się na nowego domownika?

6.

Co się będzie działo z kotem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji itp.?

7.

Kot może żyć kilkanaście lat. Czy przewidziane jest miejsce dla kota w życiu Państwa rodziny na
tak długo?

8.

Koty porzucone są często po przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu być zestresowane
nawet przez dłuższy czas, mogą unikać kontaktu, mogą coś zniszczyć itd. Czy jesteście Państwo
gotowi to znieść?

9.

Czy w domu Państwa są osoby z alergią na sierść lub ślinę kota?

10. Koty chorują – tak jak ludzie – i leczenie czasem jest kosztowne. Czy jesteście Państwo na to
przygotowani?
11. Posiadanie kota wiąże się także zawsze z koniecznością szczepień, odrobaczeń itp. Czy jesteście
Państwo gotowi ponosić te wydatki?

12. Czy planują Państwo wydatki związane z zakupem akcesoriów dla kota?
13. Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt?
14. Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie
deklaracja, że kot NIGDY nie trafi na ulicę albo do schroniska – a w razie, gdybyście Państwo
jednak nie mogli go zatrzymać, oddacie go Państwo wyłącznie przedstawicielowi schroniska?
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15. Czym zamierzacie Państwo żywić kota? (karma sucha – nazwa, czy jedzenie gotowane)

16. Czy kot będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz bez opieki?

17. Kot nie zawsze spada na cztery łapy- czy maja Państwo świadomość, jakim ryzykiem dla kota jest
upadek nawet z pierwszego piętra? Czy w związku z tym są Państwo gotowi założyć
zabezpieczenia na okno lub balkon?
18. Czy zgodzą się Państwo na wizytę przedstawiciela Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie w Państwa domu po adopcji?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby ewidencjonowania
ankiet przedadopcyjnych. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, znam swoje prawa w
zakresie danych osobowych wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
w tym prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

…………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę oraz tel. kontaktowy
…………………………………………………………………….
Data i podpis osoby wypełniającej ankietę
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