Ankieta adopcyjna
Ankieta dotyczy psa o imieniu …………………………. , wszystkie dane personalne osoby wypełniającej
będą wykorzystane wyłącznie do użytku wewnętrznego Fundacji i nie zostaną opublikowane , wypełnienie
ankiety jest dobrowolne i nie ma obowiązku odpowiedzi na wszystkie pytania.
Dane osoby zainteresowanej adopcją:
………………………………………………………………
Imię
………………………………………………………………
Nazwisko
……………..
Wiek
……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres
……………………………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe ( tel. , e-mail , Skype , GG , inne )

1. Czy mieszkacie Państwo w domu , z ogrodem , ogrodzona posesja , szczelnie, w mieszkaniu , na którym
piętrze , czy jest ewentualnie winda ?
2. Czy obecnie w Państwa domu mieszkają jakieś zwierzęta i jakie?
3. Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta i jakie były ich losy?
4. W jakim wieku są dzieci (jeśli są)?
5. Czy wszyscy członkowie rodziny akceptują fakt adopcji psa i godzą się na nowego domownika?
6. Co się będzie działo z psem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji itp.?
7. Pies może żyć kilkanaście lat. Czy przewidziane jest miejsce dla psa w życiu Państwa rodziny na tak
długo?
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8. Nasze adoptusie są często po przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu mogą być zestresowane
nawet przez dłuższy czas, mogą nie wiedzieć, że załatwia się na dworze, posiusiać się nie tam, gdzie trzeba,
mogą coś zniszczyć itd. Czy jesteście Państwo gotowi to znieść?
9. Czy w domu Państwa są osoby z alergią na sierść lub ślinę psa?
10. Psy chorują - tak jak ludzie - i leczenie czasem jest kosztowne. Czy jesteście Państwo na to
przygotowani? Posiadanie psa wiąże się także zawsze z koniecznością szczepień, odrobaczeń, profilaktyki
przeciw kleszczowej itp. Czy jesteście Państwo gotowi ponosić te wydatki?
11. Czy planują Państwo wydatki związane z zakupem akcesoriów dla psa?
12. Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt?
13. Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie
deklaracja, że pies NIGDY nie trafi na ulicę albo do schroniska – a w razie, gdybyście Państwo jednak
nie mogli go zatrzymać, oddacie go wyłącznie przedstawicielowi Fundacji?
14. Czym i w jaki sposób zamierzacie Państwo żywić psa?
15. Czy pies będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz posesji i ile razy dziennie i o jakich porach
dnia?
16.Dlaczego Państwo decydują się na adopcje właśnie tego psa, czy zdajecie sobie sprawę, że rasa chowchow należy do ras trudnych?
17.Czy są Państwo gotowi na poświęcenie czasu i środków finansowych, żeby stworzyć pieskowi nowy
dom?
18. Czy są Państwo gotowi na wszelkie wizyty i stały kontakt z Fundacją w celu wskazania, że pies ma
dobre warunki?
19.Czy podejmą się Państwo transportu psa, ewentualnie do ilu kilometrów?
20.Dodatkowe informacje nie ujęte w ankiecie , które podpowiada serce ankietera
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

ul. Parkowa 29
KRS 0000346896
21-100 Lubartów
NIP 7142021688
tel. 666 938 358
Regon 060572965
nr konta bankowego 21 8707 0006 0004 8738 2000 0001

www.fundacjachow-chow.pl
e-mail: fundacjachow-chow@tlen.pl
skype: fundacjachow-chow
GG; 23229973
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