ANKIETA ADOPCYJNA
Fundacja „Psi Azyl”

Niniejsza ankieta pozwoli nam lepiej Państwa poznać, a przede wszystkim określić charakter psa
pasującego do Państwa oraz Państwa trybu życia.
Uprzejmie prosimy o dokładne i szczere odpowiedzi. Dziękujemy za zainteresowanie adopcją i chęć
ofiarowania domu, któremuś z naszych podopiecznych.
Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres mailowy: kontakt@pisazyl.org

Część informacyjna
Imię psa, którego dotyczy ankieta :
Dane osoby/osób zainteresowanej adopcją*:
imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………..
nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres

miejsca

zamieszkania:

……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Część szczegółowa – pytania
1. Czy mieszkają Państwo w mieszkaniu (własnościowe/wynajmowane*) czy w domu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Czy pies będzie mieszkał z Państwem w domu czy na zewnątrz?
.................................................................................................................................................
3. Czy właściciel mieszkania /wynajmujący oraz osoby w nim mieszkające wyrażają zgodę na
trzymanie psa?: …………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy teren na którym znajduje się dom jest ogrodzony i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
psu ucieczkę (szczelne ogrodzenie, zamykana furtka, itp.)?...............................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Jeśli mają Państwo ogród, czy zamierzacie Państwo wyprowadzać psa także poza teren posesji?:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Czy pies będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz bez opieki?:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Czy w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania znajdują się tereny nadające się na spacery z psem
(parki, lasy, wybiegi itp.)?:……………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Czy wszyscy domownicy akceptują fakt adopcji psa i godzą się na nowego domownika?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Czy w domu są dzieci (w jakim wieku?)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10. Gdzie będzie przebywał pies podczas Państwa nieobecności: mieszkanie/ dom/ogród/kojec*?
11. Ile godzin w ciągu doby pies będzie przebywał sam w domu?..........................................
12. Gdzie będzie przebywał pies podczas dłuższej nieobecności Państwa w domu (np. wyjazdów,
wakacji)?.......................................................................................................................................
Kto będzie się wtedy opiekował psem?...........................................................................................
13. Czy w domu lub na terenie posesji są inne zwierzęta (np. psy, koty)? ……………………………
Proszę wymienić jakie. Podać ich płeć i wiek oraz proszę napisać czy są
sterylizowane/kastrowane…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. Zaadoptowany pies przy odpowiedniej ilości poświęconego im czasu i opieki będzie bez

wątpienia wiernym, oddanym przyjacielem. Nasi podopieczni to jednak często psy po
przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu mogą być zestresowane nawet przez
dłuższy czas, mogą nie wiedzieć, że należy załatwiać się na dworze, załatwiać się w domu
lub
coś
zniszczyć…
Czy
jesteście
Państwo
na
to
przygotowani?
………………………………………………… ..............................................................................................
....................................................………………………………………………………………………………………… ..
15. Czy zgadzacie się Państwo na wizytę przedadopcyjną i kontakt z Fundacją Psi Azyl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
16. Psy chorują - tak jak ludzie - i leczenie czasem jest kosztowne. Czy jesteście Państwo
przygotowani na wydatki związane z koniecznymi szczepieniami, odrobaczaniem, kosztami
związanymi z ewentualną chorobą, starzeniem się psa ?..................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt? Nasze p sy wydawane są na
ogół wysterylizowane/wykastrowane, a w wypadku szczeniąt lub w przypadku braku możliwości
wykonania zabiegu podczas pobytu psa pod opieką Fundacji, nowi właściciele podpisują
zobowiązanie do wykonania tego zabiegu w określonym terminie. Jest to później skrupulatnie
sprawdzane. Czy jesteście Państwo w stanie pokryć koszt zabiegu (w sytuacji kiedy pies nie

będzie wysterylizowany/wykastrowany)?............................................………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………........................

18. Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie
zobowiązanie, że pies NIGDY nie trafi na ulicę ani do schroniska, a w razie, gdybyście Państwo nie
mogli go zatrzymać, oddacie go Państwo wyłącznie przedstawicielowi Fundacji oraz że w razie
jakichkolwiek kłopotów z psem w pierwszej kolejności poinformowany o nich zostanie
przedstawiciel Fundacji „Psi Azyl”?............................................................................………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*) proszę podkreślić wybraną odpowiedź

Oświadczam(y), że powyższe odpowiedzi są zgodne z prawdą.

Jednocześnie zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002
r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oświadczam(y), że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ujętych
w ankiecie dla potrzeb statutowych Stowarzyszenia.

...........................................................................................
miejscowość, data i podpis

Część opisowa
Proszę opisać jaki powinien być pies adoptowany przez Państwa. Jakie macie Państwo
oczekiwania względem tego psa(wiek, płeć, cechy tj. typ sportowy, starszy, zrównoważony
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domator, kanapowiec, towarzysz zabaw dzieci itd.)? Jak wyobrażacie sobie Państwo
wspólne życie z psem. Krótka charakterystyka ma na celu dopasowanie psa do Państwa
wymagań, więc im więcej informacji uzyskamy, o tyle łatwiej będzie nam dobrać
odpowiedniego psiaka.
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