Formularz opieki nad psem
•

•
•
•

•

Formularz jest wypełniany przez Właściciela Psa i przekazywany Opiekunowi przed rezerwacją terminu,
a najpóźniej w dniu pozostawienia Psa pod opieką. Poprawne wypełnienie Formularza jest warunkiem
przyjęcia psa pod opiekę.
Przekazanie wypełnionego Formularza nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem Umowy
o opiekę.
Wypełniony Formularz jest integralną częścią Umowy o opiekę nad psem, zawieranej najpóźniej w dniu
pozostawienia Psa pod opieką.
Właściciel oświadcza, że informacje podane w Formularzu są zgodne z prawdą, a istotne informacje nie
zostały przez niego pomięte, co ma na celu umożliwienie Opiekunowi świadczenia jak najlepszej opieki nad
Psem.
Żadne z białych pól nie może pozostać puste. W przypadku pola nie dotyczącego danego psa należy wpisać
„Nie dotyczy”.

I. INFORMACJE O PSIE
1. Imię:
2. Płeć:
3. Rasa, kolor, długość sierści i cechy charakterystyczne:
2. Numer chipa i/lub tatuażu:
3. Data urodzenia lub orientacyjny wiek (wtedy zapisać „ok.”):

II. SPACERY
1. Liczba i rodzaj spacerów Psa w ciągu dnia:

2. Zachowanie Psa na spacerze (np. ucieka, nie przychodzi na wołanie, goni koty, biegaczy i rowerzystów, zjada
wszystko z trawnika, wskakuje do każdej napotkanej wody; stosunek do spotykanych dzieci, osób starszych, osób pod
wpływem alkoholu, osób przyjaźnie nastawionych wobec napotykanych psów):

3. Jazda samochodem (Pies lubi, toleruje, nie toleruje, niewskazana):

7. Stosunek Psa do innych psów (przyjazny, obojętny, unika, boi się, agresywny):

III. KARMIENIE i POJENIE
1. Liczba, rodzaj, gramatura lub ilość jednostkowa i pora posiłków Psa w ciągu dnia:
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2. Alergie i nietolerancje pokarmowe Psa:

3. Szczególne wytyczne dotyczące karmienia (np. dostaje dodatek oleju do karmy, pije zbyt dużo i ma dostać
ograniczoną ilość wody itp.) Psa:

IV. POBYT W DOMU OPIEKUNA
1. Jak Pies znosi samodzielne zostawanie w domu (maks. 4 godziny dziennie: dobrze, źle, lęk separacyjny, niszczenie
przedmiotów, szczekanie i wycie):

2. Zachowanie Psa w domu w stosunku do innych psów i do ludzi (zaborczy w stosunku do jedzenia, miski, legowiska,
zabawek, opiekuna, terytorium itp.):

V. ZDROWIE I PIELĘGNACJA
1. Ogólny stan zdrowia Psa (czy pies jest zdrowy lub jakie są problemy zdrowotne, np. uczulenia, infekcje, urazy,
kontuzje):

2. Informacja o chorobach przewlekłych Psa (jeżeli występują), predyspozycjach, przebytych operacjach lub urazach,
które mogą mieć wpływ na opiekę nad Psem i jego dobrostan:

3. Przyjmowane przez Psa lekarstwa i/lub suplementy (ilość, rodzaj i pora oraz sposób podawania w ciągu dnia):

4. Drobne zabiegi pielęgnacyjne (np. czesanie, obcinanie pazurów, czyszczenie uszu):

5. Czy Pies jest wykastrowany/wysterylizowany?

6. Data ostatniej cieczki w przypadku niewysterylizowanej suczki:

7. Data ostatniego szczepienia Psa przeciwko wściekliźnie i przeciwko chorobom zakaźnym (wykazać jakie choroby):

8. Data ostatniego odrobaczania:
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9. Data i sposób zabezpieczenia Psa przeciwko kleszczom i pchłom.

VI. ZACHOWANIE PSA
1. Czy Pies pozostawał kiedyś pod opieką osób trzecich? Jak reagował?
2. Lęki (np. przed burzą, sztucznymi ogniami, końmi, psami, odkurzaczem, mostami itp.).

3. Znajomość i wykonywanie podstawowych komend (do mnie, siad, zostań, zostaw).

4. Czy pies jest nauczony zachowania czystości w domu?

VIII. INNE INFORMACJE
1. Rzeczy zakazane dla Psa (np. spanie w łóżku, wchodzenie na kanapę, kąpiele w zbiornikach wodnych, smakołyki bez
komendy, zabawa z psami poza psami Opiekuna itp.):

2. Pozostałe uwagi właściciela Psa:
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