ANKIETA zgłoszenia do chęci adopcji Psa/Kota

Prosimy o rzetelne i szczere odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.
Celem ankiety jest:
1. Wstępne zweryfikowanie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów,
2. Określenie warunków, jakie mogą Państwo zapewnić zwierzakowi.
3. wybór odpowiedniego kota/psa dla Państwa.
Przekazane informacje w tej ankiecie umożliwiają nam weryfikację do udanej adopcji i nie
są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Jakim kotem/psem są Państwo zainteresowani ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A. Dane osobowe i informacje kontaktowe
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………...
2. Miejsce zamieszkania:………………………………………………………………………..
3. Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………….
4. Adres mail: …………………………………………………………………………………...
5. Wiek:………………………………………………………………………………………….
6. Aktualny status zawodowy: (studiuję/ pracuję na pełen etat/ pracuję dorywczo/ zajmuję się
domem/ jestem na emeryturze lub rencie):……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

B. Informacje o starającym się o adopcję :
1. Ile osób mieszka w domu/mieszkaniu i czy wszystkie osoby zgadzają się na adopcję
kota/psa …………………………………………………………………………………………

2. Czy w domu są dzieci? Prosimy podać w jakim są wieku i jaki mają stosunek do zwierząt.

…………………………………………………………………………………………………..
3. Czy w ciągu dnia ktoś jest obecny w domu?
…………………………………………………………………………………………………...

4. Czy ktoś w domu ma alergię/ uczulenie na zwierzęta? ………………………………………

5. Czy w domu są już jakieś zwierzęta? Jeśli tak, proszę wpisać jakie i jaki jest ich stosunek
do innych zwierząt oraz czy są wykastrowane/wysterylizowane ………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
6. Czy posiadali Państwo wcześniej już jakieś zwierzęta? Jeśli tak to prosimy o informację o
nich………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Czy adoptowali Państwo wcześniej psa/kota?..........................................................................

C. Sytuacja mieszkaniowa:
1. Gdzie Państwo mieszkają ? blok

………… - dom ……………………

2. Mieszkanie/ dom: -własne……………

-wynajmowane…………………….

3. Co będzie się działo z kotem/psem podczas Państwa wyjazdów na wakacje?.......................
…………………………………………………………………………………………………..
4. Jak często i jak długo kot będzie zostawać sam? …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

D. Sytuacja finansowa/materialna
1. Posiadanie psa/kota wiąże się ze szczepieniami ochronnymi raz w roku, odrobaczaniem co
6 miesięcy - Czy są Państwo przygotowana na tego typu wydatki? ………………………….

2. Psy i Koty, tak jak ludzie czasem chorują i leczenie bywa kosztowne. Czy są Państwo
przygotowana na tego typu wydatki?............................................................................................

3. Żywienie psa/kota to kolejny wydatek. Czy są Państwo na to przygotowani ? ……………..
4. Czy są Państwo świadomi, że zarówno małe zwierzę jak i dorosłe potrzebuje dużo
uwagi atencji i zabawy, która ma na celu pomoc w realizowaniu jego naturalnych instynktów
i potrzeb ……………………………………………………………………………………….

E. Kot/Pies adoptowany:
1. Jakie cechy charakteru są dla Państwa ważne u zwierzaka? …………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

2. Jakie są Państwa oczekiwania względem nowego zwierzaka ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. …………….

3. W pierwszym okresie po adopcji kot/pies może sprawiać kłopoty i problemy , np.:
obgryzać, drapać meble, niszczyć, zdarzać się nie zdążyć do kuwety czy też
zakomunikować o potrzebie wyjścia na spacer .? Czy są Państwo gotowi na zmierzenie się z
tymi problemami? ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
4. Psy/Koty z Fundacji mogą mieć różne nawyki oraz różne lęki (bać się), których zmiana
może wymagać dużo czasu, pracy i cierpliwości. Czy są Państwo na to gotowi?......................

5. Pies/Kot może żyć kilka lub kilkanaście lat. Czy przewidziane jest to w czasie
dokonywania adopcji ?................................................................................................................

6. Jakie niezbędne akcesoria na start potrzebuje adoptowany pies/kot w nowym
domu?............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7. Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji?...............................................................
8. Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o Fundacji Kotomysz.pl
…………………………………………………………………………………………………...
9. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania / uwagi to prosimy tutaj je podać :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podsumowanie :
1. Czy wyrażają Państwo zgodę na wizytę przed adopcyjną i po adopcyjną? ………………….
2. Czy wyrażają Państwo zgodę na podpisanie umowy adopcyjnej, dostępnej na stronie
www.kotomysz.pl w której zawarte jest, że Opiekun zobowiązuje się, że nie pozbędzie się,
nie sprzeda, nie porzuci, nie odda psa/kota osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody
reprezentantów Fundacji?

……………..………………..
Podpis

Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety!
Zastrzegamy sobie prawo do nie wydania psa/kota osobie, która w naszej ocenie nie jest
odpowiednim Opiekunem bez uzasadnienia pisemnego.
Ankietę prosimy przesłać na adres: fundacja@kotomysz.pl

