Ankieta adopcyjna dotycząca ……………………. (jeśli to możliwe proszę wpisać imię kota)
Przypominamy, że nie sprzedajemy kotów, tylko szukamy im dobrych (czyli sprawdzonych) domów na całe
ich życie. Przygarniając bezdomne, skrzywdzone zwierzę, składamy mu jednocześnie obietnicę, że
zadbamy o jego przyszłość i że nic złego już je nie spotka. Chcemy dotrzymać słowa i liczymy na to, że
Państwo nam w tym pomożecie.
Dane osobowe:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Numer telefonu
Mail
WAŻNE!
Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z tym, że zwierzę którego dotyczy ankieta
zostanie Państwu przyznane. Na decyzję o wydaniu zwierzaka do adopcji składa się wiele czynników m.in.
ankieta. Szukamy dla zwierząt idealnych domów biorąc pod uwagę ich usposobienie, charakter, wielkość.
Prosimy tym samym o przemyślane i zgodne z prawdą odpowiedzi na pytania.

1. Czy adoptowany kotek ma być Państwa pupilem czy piszą Państwo w czyimś imieniu?
->
2. Ile osób dorosłych mieszka w domu/mieszkaniu? Ile lat ma osoba adoptująca (na którą będzie podpisana
umowa)?
->
3. Czy w domu są dzieci (w jakim wieku)?
->
4. Czy osoba adoptująca jest głównym utrzymującym dom? Skąd czerpany jest dochód (umowa, zasiłek)?
->
5. Czy w domu są inne zwierzęta - jeśli tak to jakie? Czy są regularnie szczepione?
->
6. Co się stało z poprzednimi zwierzętami? Jeśli takowe były.
->
7. Mieszkacie Państwo w domu wolno stojącym czy w mieszkaniu?
->
8. Czy mieszkanie lub dom jest wynajmowane? Jeśli tak czy właściciel wie o planie adopcji kota/kotów?
->
9. Co się będzie działo z kotem w czasie urlopów i wyjazdów?
->
10. Kto z domowników wpadł na pomysł posiadania kota / najbardziej chce mieć kota? Czy wszyscy
członkowie rodziny akceptują fakt adopcji kota i godzą się na nowego domownika?
->

11. Kot może żyć ponad 15 lat i czy w związku z tym przewidziane jest miejsce dla kota w życiu rodziny na
tak długo? Co zrobią Państwo w przypadku nagłego dłuższego wyjazdu (nie wakacje), pobytu w innym
miejscu - niemożności zajmowania się pupilem?
->

12. Przy zachowaniu wszystkich normalnych zasad higieny kot nie stanowi zagrożenia bakteriologicznego
dla człowieka. Czy w przypadku ciąży w rodzinie kot nie zostanie uznany za niepożądanego w domu?
->

13. Kot może w nowym miejscu być zestresowany i nawet przez 2 tyg. zachowywać się płochliwie. W tym
czasie powinien mieć zapewnione spokojne miejsce, gdzie będzie jego azyl, nikt nie powinien go na siłę do
niczego zmuszać, czasem ze strachu może posiusiać się tam gdzie nie trzeba, może coś stłuc itd… Jak
zamierzają Państwo pomóc kotkowi w aklimatyzacji?
->
14. Czy w domu są osoby z alergią na sierść lub ślinę kota?
->
15. Jakie akcesoria dla kota Państwo już posiadają?
->
16. Jakie akcesoria mają Państwo w planach zakupu?
->
17. Jak będą Państwo obcinać kotu pazurki?
->
18. Jaki jest Państwa stosunek do kastracji zwierząt? Czy zamierzacie Państwo poddać pupila temu
zabiegowi?
->
19. Czy są Państwo przygotowani na wydatki związane z koniecznymi szczepieniami, regularnym
odrobaczaniem kota oraz z wydatkami związanymi z ewentualną chorobą kota?
->
20. Jaką miesięcznie kwotę chcą Państwo przeznaczyć dla kotka? (żywienie, zabawki, żwirek, weterynarz).
->
21. Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie
deklaracja, że kot NIGDY nie trafi na ulicę ani do schroniska ani w ręce osoby trzeciej?
->
22. Czym zamierzacie Państwo karmić kota i ile razy dziennie (mięso, warzywa, mokra karma, sucha
karma, mięso, podroby)? Proszę wypisać.
->
23. Jeśli wybrali Państwo karmę mokrą lub suchą - jakiej marki? (proszę wpisać nazwę)
->

24. Czy kot będzie mieć możliwość swobodnego wychodzenia na zewnątrz? Np. przez drzwi lub okno i
zwiedzać okolicę?
->
25. Czy posiadają Państwo balkon/taras?
->
26. Jak zamierzają Państwo dbać o bezpieczeństwo kota w okresie letnim przy wietrzeniu mieszkania?
->
27. Czy wychodząc z domu zostawiają Państwo otwarte/uchylone okna?
->
28. Czy posiadają Państwo w domu kwiaty, rośliny? Czy znają Państwo te trujące dla kota?
->

Odesłanie wypełnionej ankiety na adres schronisko@fauna.rsl.pl lub ma_rty_na@wp.pl jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych na potrzeby
procedury adopcyjnej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 1997 nr
133 poz.883).

