ANKIETA ADOPCYJNA
1. Proszę podać swoje dane:
 imię i nazwisko:
 adres zamieszkania:
 numer telefonu:
 wiek:
2. Czy mieszka Pan/Pani w domu czy w mieszkaniu?
Jeżeli w mieszkaniu, to na którym piętrze?
Czy dom/mieszkanie jest własnościowe czy wynajmowane?
Jeśli wynajmowane, to czy właściciel zgadza się na kota?
3. Ile osób mieszka z Panem/Panią, w jakim one są wieku?
4. Czy wszyscy członkowie rodziny akceptują fakt adopcji kota i godzą się na nowego domownika?
5. Czy ktoś z rodziny ma alergię na kocią ślinę lub sierść?
6. Czy w Pana/Pani domu są inne zwierzęta?
Jeśli tak, to jakie?
7. Czy w Pana/Pani rodzinie były wcześniej zwierzęta?
Jeżeli tak to jakie?
Jakie były ich losy?
8. Czy planuje Pan/Pani zabezpieczyć okna/balkon, aby uniemożliwić kotu wypadnięcie?
9. Czy kot miałby możliwość swobodnego wychodzenia na zewnątrz bez opieki?
Jeśli tak, to czy okolica jest bezpieczna?
Jak kot będzie przyzwyczajany do otoczenia poza domem?
10. Czy planuje Pan/Pani wydatki związane z zakupem potrzebnych akcesoriów dla kota, np.:
kuwety, drapaka, transportera i innych?
11. Czy jest Pan/Pani przygotowany/a na wydatki związane z koniecznymi szczepieniami,
regularnym odrobaczaniem kota oraz z wydatkami związanymi z ewentualną chorobą kota?
12. Czym zamierza Pan/Pani karmić kota? Jaki rodzaj karmy?
13. Koty w nowym miejscu mogą odczuwać lęk, być zestresowane nawet przez dłuższy czas,
załatwić swoje potrzeby nie tam, gdzie trzeba, mogą coś zniszczyć itd. W tym czasie kot
powinien mieć zapewnione spokojne miejsce, gdzie będzie jego azyl, nikt nie powinien go na siłę
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do niczego zmuszać, kot powinien mieć możliwość spokojnego zapoznania się z domem.
Czy jest Pan/Pani gotowy/a to znieść i jest świadomy/a takiego obowiązku?
14. Jaki jest Pana/Pani stosunek do sterylizacji/kastracji zwierząt?
15. Kot może żyć ponad 15 lat, czy w zawiązku z tym przewidziane jest dla niego miejsce w życiu
rodziny na tak długo?
16. Co się będzie działo z kotem w czasie Pana/Pani wyjazdów, wakacji itp.?
17. Z usług jakiego weterynarza dotychczas Pan/Pani korzystał/a, mając uprzednio zwierzę, bądź
z usług jakiego weterynarza zamierza Pan/Pani korzystać?
18. Ile godzin dziennie kot będzie pozostawał sam w domu?
19. Czy jest Pan/Pani świadomy/a, że mały kociak potrzebuje więcej uwagi i zabawy niż kot
dorosły?
20. Czy jest Pan/Pani świadomy/a, że mały kociak może obgryzać kwiatki, drapać meble, niszczyć
bibeloty, skakać po firankach, chodzić po stołach, podkradać jedzenie, jak i że zdarza mu się nie
zdążyć do kuwety itd.?
21. Czy jest Pan/Pani gotowy/a podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie
deklaracja kastracji/sterylizacji kota (o ile zabieg nie został wcześniej wykonany), oraz że kot
NIGDY nie trafi na ulicę albo do schroniska, a w razie, gdyby Pan/Pani jednak nie mógł/a go
zatrzymać, odda go Pan/Pani wyłącznie przedstawicielowi Fundacji? Osoba podpisująca umowę
musi być pełnoletnia.
22. Czy godzi się Pan/Pani na wizytę wolontariusza w Pana/Pani domu?
23. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości adopcji kota?

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!
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