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● jesteśmy ich głosem, ich wołaniem o godne traktowanie, o miłość i spokojne miejsce na Ziemi ●

Ankieta przedadopcyjna
Informacje ogólne
1. Jakiego typu psa poszukujesz?
□ pracującego
□ stróżującego
□ do towarzystwa
□ innego ..................................
2. Jakie szczególny cechy powinien posiadać Twój wymarzony pies?
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..........................
3. Preferowany wiek psa
□ szczenię /do 12 miesięcy/
□ młody /do 4 roku życia/
□ w średnim wieku /od 4 do 8 lat/
□ senior /od 8 w górę/
4. Preferowana płeć
□ pies
□ suka
□ bez znaczenia
5. Wielkość
□ mały
□ średni
□ duży
6. Rasa
□ w typie rasy:
………………………………………………………….……………………………………………………
□ mieszaniec
6. Czy kiedykolwiek miałeś już psa?
□ tak - jak długo, co się z nim
stało?.............................................................................................................................................................
□ nie
7. Jak długo pies będzie przebywał sam w domu?
..........................................................................................................
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8. Czy szukasz psa głównie:
□ na dwór
□ do mieszkania/domu
9. Gdzie pies będzie przebywał podczas nieobecności domowników?
.........................................................................................................................................................................
10.Jeśli pies będzie trzymany na dworze, czy będzie posiadał wybieg i budę?
□ tylko budę i wybieg
□ budę i kojec
11.Czy spotkałeś się już z problemami hierarchii w stadzie, zapędami dominacyjnymi psa?
□ tak
□ nie
12.Czy zdajesz sobie sprawę, że często nie jest znana cała historia psa, który jest
proponowany do adopcji i zdarzają się problemy z jego zachowaniem i zdrowiem, których
nie jesteśmy w stanie przewidzieć?
□ tak
□ nie
13. Czy jesteś gotowy przyjąć do siebie psa z problemami behawioralnymi, brakiem w
socjalizacji, nieprawidłowo ułożonego, wymagającego zwiększonej ilości pracy?
□ tak
□ nie
14.Jeśli wystąpią nieprzewidziane problemy z psem, czy wyrażasz zgodę na współpracę z
osobą wskazaną (szkoleniowcem, behawiorystą, weterynarzem), aby je zniwelować?
□ tak
□ nie
15.Kto będzie się opiekował psem podczas dłuższej nieobecności właściciela i
domowników?
……………………………………………………………………………………………………………
16. Czy zgadzasz się na sterylizację/kastrację zwierzęcia?

□ tak
□ nie
17. Czy wyrażasz zgodę na podpisanie umowy adopcyjnej?

□ tak
□ nie
18. Czy wyrażasz zgodę na kontrolę przedadopcyjną oraz poadopcyjną?

□ tak
□ nie
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Informacje o innych zwierzętach przebywających w domu:
1. Czy posiadasz obecnie inne zwierzęta w domu?
□ tak
□ nie
2. Jeśli „tak” czy są one wykastrowane/wysterylizowane? .................................................................
3. Jeśli „tak” wymień gatunek, rasę, wiek i płeć posiadanych zwierząt
..........................................................................................................................................................................
4. Czy wszystkie Twoje zwierzęta są zaszczepione?
□ tak
□ nie
5. Czy kiedykolwiek oddałeś zwierzę?
□ tak, powód
………………………………………………………………………………………………………………..
□ nie
Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….
2. Telefon domowy / komórkowy ………………………. , e-mail ……………………………….
3. Ilość osób w gospodarstwie domowym - dorośli, dzieci (w jakim wieku):
…………………………………………………………………………………………………..…………
4. Czy w ciągu dnia jest ktoś stale obecny w domu?
………………………………………………………..
5. Kto z domowników będzie się zajmował psem?
........................................................................................
6. Czy jest możliwość wykorzystania przez kogoś z rodziny urlopu przez pierwsze dni pobytu psa w
domu?

□ tak
□ nie
Informacje dotyczące warunków mieszkaniowych:
1. Czy mieszkasz w:
□ mieszkaniu
□ domu wolnostojącym
□ inne
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2. Czy masz ogród?
□ tak
□ nie
3. Jeśli „tak” czy ogród jest ogrodzony?
□ tak (jak wysokie jest ogrodzenie?) ……………………………………………………………………
□ nie
4. Jeśli „tak” czy pies będzie mógł swobodnie biegać po ogrodzie?
□ tak
□ nie
Oświadczenie:
1. Oświadczam, że informacje oraz dane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą. Jestem
również przygotowany finansowo, na utrzymanie psa. Zdaję sobie sprawę, że odpowiednia karma oraz
opieka weterynaryjna to obciążenie finansowe, ale jestem w stanie temu sprostać.
Jeśli podczas wizyty poadopcyjnej okaże się, że informacje zawarte w formularzu są niezgodne ze
stanem faktycznym, Fundacja zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odbioru psa i anulowanie
umowy adopcyjnej.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Fundacji dla Zwierząt i
Środowiska „Lepszy Świat”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U.
1997 nr 133 poz.883).

osoba wypełniająca ankietę: ………………………..………………………………….
Proszę o zapoznać się z poniższą informacją:
Wolontariusze służą pomocą osobom, które chcą adoptować psa w potrzebie, dać mu dobry i
odpowiedzialny dom do końca jego życia. Nie pośredniczymy w sprzedaży psów. Jesteśmy po to, by
ratować psy, które tego potrzebują. Często psy ze schroniska na początku sprawiają kłopoty
wychowawcze, chcemy, aby mieli Państwo tego świadomość, ponieważ potrzebna będzie cierpliwość i
czas na poradzenie sobie z tymi problemami. Służymy Państwu radą i pomocą, zależy nam na tym, aby
pies znalazł swoje miejsce w rodzinie na zawsze. Ponowne oddanie psa to dla niego wielka krzywda i
tragedia. Prosimy o odpowiedzialną i wspólną decyzję wszystkich domowników dotyczącą adopcji
psa.
KONTAKT – INSPEKTOR/WOLONTARIUSZ: ……………………………………..
telefon: ……………………………
e-mail: …………………………….
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