Kraków, …………………………..

Umowa powierzenia opieki nad psem
………………………………………
W dniu ……………. Pomiędzy Hotelem dla Zwierząt „Szarikton” z siedzibą w Krakowie, ul. Łużycka 111,
reprezentowanym przez PMH Maciej Pulchny, NIP 679 284 59 79, zwanym dalej „Hotelem”,
a Panią/Panem ………………………………………………………………….
zam. ……………………………………………………………………………...
Legitymującą/cym się nr PESEL ………………………………………………
nr Tel ……………………………………………………………………………..
zwaną/nym dalej „Powierzającym” została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1.
Powierzający oddaje pod opiekę Hotelu psa/sukę* rasy …………………………………………,
na okres od …………............................ do …………………………….
1)
Powierzający oświadcza, iż w przypadku, jeśli zwierzę nie jest jego własnością ma pełne prawo
oddania psa/suki* pod opiekę Hotelu, dane mu przez Właściciela psa.
§ 2.
1.
Powierzający przekazuje psa/sukę* pod opiekę Hotelu
2.
Koszt pobytu psa/suki* w Hotelu w umówionym okresie został ustalony i wynosi ………….…..PLN
za dobę.
Cennik:
 70 zł jedna doba
 50 zł 2 lub więcej dób
Terminy około świąteczne 2022 roku- 70 zł doba:
 Okres Wielkanocny- 13-19.04
 Weekend majowy- 29.04-04.05
 Boże Ciało- 16-19.06
 Wniebowzięcie NMP- 12-15.08
 Wszystkich Świętach- 28.10-02.11
 Święto Niepodległości- 11-14.11
 Okres bożonarodzeniowy / sylwestrowy- 23.12-08.01
Przyjęcia pupili organizujemy w godzinach 8-10 rano i 17:30- 19:30 popołudniu. W szczególnej sytuacji
możliwe jest ustalenie innej indywidualnej godziny za dopłatą 50zł
Sposób naliczania płatności: doba hotelowa rozpoczyna się w momencie przywiezienia psa, czyli rano lub
popołudniu. Jeśli pies pozostaje w hotelu np. 1,5 doby to cena jest zaokrąglona do 2 dób. Czyli np.: przyjazd
rano, a odbiór kolejnego dnia popołudniu.

1.

§ 3.
W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:
a) Uregulowania płatności, b) Odebrania psa/suki* z Hotelu w określonym w umowie
terminie

§ 4.
Powierzający wyraża zgodę na publikacje zdjęć psa z pobytu w Hotelu na Facebooku Hotelu Szarikton.
§ 5.
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje losowe, które nie wynikły z winy Hotelu.
§ 6.
Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu psa/suki* w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.
1.
W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do
pokrycia kosztów ustalonych z Hotelem

Kraków, …………………………..

2.

W przypadku, gdy Powierzający:

1) Nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w ust. 5
2) Nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu psa/suki 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 umowy, nie odbierze psa/suki w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru,
określonego w niniejszej umowie,
Strony ustalają, iż :
Powierzający zrzeka się na rzecz wszelkich praw do psa/suki*, o którym/rej mowa w § 1 ust. 1
niniejszej umowy.
1.
W przypadku sprzedaży wówczas wymienionego w ust. 1 psa/suki*, przekazania go/jej do
schroniska bądź rozporządzenia nim/nią przez Hotel w inny sposób, Powierzający oświadcza, iż nie będzie
zgłaszał w stosunku do Hotelu żadnych roszczeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PMH Maciej Pulchny- „Hotel dla psów Szarikton” z siedzibą w Krakowie, ul. Łużycka 111, 30-693 w celu zawarcia umowy powierzenia psa pod opiekę, podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy. Dane nie są używane do przesyłania treści marketingowych.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres, hotel@szarikton.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.

………………………………………….
(Powierzający)

………………………………………….
(Hotel)

