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Adoptujący musi być osobą pełnoletnią oraz posiadać dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający
tożsamość.
Adopcja jest bezpłatna.
Osoba adoptująca zobowiązana jest do wypełnienia Ankiety adopcyjnej (w wersji online lub tradycyjnej),
a następnie podpisania Umowy i akceptacji zawartych w niej warunków.
Fundacja przekazuje zwierzę zdrowe, u którego nie wykryto żadnych chorób, a wszystkie znane informacje
na temat jego stanu zdrowia przekazuje Adoptującemu. Jeśli zwierzę jest chore, strony ustalają przed adopcją
kto pokryje koszty leczenia.
Stan finansowy Adoptującego musi być wystarczający do zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków
przez cały okres życia, odpowiedniego pożywienia, regularnych szczepień, kontroli weterynaryjnych, a także
ewentualnego specjalistycznego leczenia.
Fundacja nie przeprowadza adopcji zwierzęcia dla osób trzecich, jako prezent/niespodzianka. Osoba
adoptująca musi być tą, która faktycznie zaopiekuje się zwierzęciem.
Adoptujący musi wyrazić zgodę na wizytę „przedadopcyjną”, w celu sprawdzenia warunków
mieszkaniowych, w których miałoby przebywać zwierzę.
Adoptujący zgadza się na wizyty kontrolne po adopcji.
Osoba adoptująca musi zadeklarować, że zwierzę będzie przebywać na stałe w granicach terenu swojego
zamieszkania. Psa nie można wypuszczać swobodnie na tereny otwarte bez dozoru, a kotów nie można
wypuszczać w ogóle.
Nie wydajemy kotów do domów tzw. wychodzących.
Dom dla kota musi być bezpieczny, tj. uniemożliwiający wypadnięcie/utknięcie w oknie. Wymagamy
zabezpieczeń okien i balkonów, których zakres ustalany jest indywidualnie podczas wizyty
„przedadopcyjnej”. Zabezpieczenia muszą być wykonane przed pojawieniem się zwierzęcia w domu. Jeśli
nie jest to możliwe, np. ze względu na pogodę (zimą), ustalany jest najszybszy możliwy termin wykonania
prac.
Adoptujący zobowiązuje się do kastracji zwierzęcia w pierwszym możliwym terminie, jeżeli wydane do
adopcji zwierzę nie przeszło jej w fundacji ze względu na niemożność wykonania zabiegu, np. ze względu na
wiek czy zły stan zdrowia.
Fundacja nie przeprowadza adopcji psów, które miałyby żyć na łańcuchu lub wyłącznie na dworze.
Nie wydajemy kotów do piwnic, stodół czy pomieszczeń gospodarczych w celu łapania myszy.
Członkowie Fundacji wybiorą najlepszy możliwy dom spośród chętnych ubiegających się o adopcję.
Zastrzegamy sobie prawo do wyboru odpowiedniego opiekuna oraz odmowy adopcji w przypadku nie
spełnienia warunków adopcyjnych.
Członkowie Fundacji i wolontariusze mają prawo odebrać adoptowane zwierzę, jeżeli zachodzi podejrzenie,
iż opiekun nie stosuje się do zapisów zawartych w Umowie adopcyjnej.
Kategorycznie odmawia się adopcji osobą będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków
odurzających.
Kategorycznie odmawia się adopcji osobą mającym w przeszłości konflikt z prawem w zakresie łamania
Ustawy o ochronie zwierząt.
Jeżeli wystąpiłyby poważne problemy z adaptacją Zwierzęcia w nowym miejscu lub z innych względów nie
byłby możliwy jego dalszy pobyt w domu Adoptującego, Fundacja zastrzega sobie prawo pierwszeństwa
przyjęcia Zwierzęcia z powrotem do siebie na takich samych warunkach (nieodpłatnie), na jakich nastąpiła
adopcja lub weryfikacji kolejnego Adoptującego, do którego zwierzę miałoby trafić.
Jeśli zwierzę przetrzymywane byłoby w nieodpowiednich warunkach, Fundacja zastrzega sobie możliwość
natychmiastowego odebrania Zwierzęcia Adoptującemu i rozwiązania Umowy adopcyjnej.
W razie śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu Zwierzęcia, Adoptujący niezwłocznie powiadomi
Fundację o zaistniałym zdarzeniu.
Zastrzegamy prawo do odmowy adopcji bez podania przyczyny.

