Ankieta Przed-adopcyjna

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy:
………………………………………………………………………………..
Proszę pomóż nam dobrać odpowiedniego zwierzaka dla Ciebie udzielając odpowiedzi na parę pytań.
(Odpowiedzi prosimy zaznaczać )
1. Czy kiedykolwiek miałeś/miałaś zwierzaka?
□Tak (co się z nim stało?)………………………………………………………………………………………………………………………
□Nie
2. W jakim wieku ma być zwierzę?
□Kocię / Szczenię

□Dorosły

□Starszy kot / pies

Nie ma to dla mnie znaczenia
3. Czy interesuje Cię :
□Kotka / Suczka

□Kot / Pies

□Nie ma to dla mnie znaczenia

4. Jakiej wielkości psa szukasz?*Zaznaczać w przypadku psa)
□Mały( typu jamnik)

□Średni(cocker spaniel)

□Duży(owczarek niemiecki)

5. Czy Twój zwierzak zamieszka w:
□Domku z ogrodem, ale będzie mieszkał w domu.
□Domku z ogrodem, ale będzie mieszkał tylko na dworze.
□Mieszkaniu własnościowym w bloku lub kamienicy.
□Mieszkaniu wynajmowanym, ale właściciel mieszkania zgadza się na zwierzaka .
□Inne …..................................................................................................................
6. Kto mieszka w domu?
□Dorośli
□Dzieci( w jakim wieku?)……………………………………*(Pominąć pytanie 7 jeśli w domu mieszkają dzieci.)
7. Jak często dzieci odwiedzają Wasz dom?
□Codziennie

□Weekendami

□Rzadziej

8. Czy wśród domowników wystąpiły objawy alergii na sierść lub ślinę kota / psa?
□Tak

□Nie

9. Ile czasu Twój zwierzak spędzi sam w domu?
□Rano : Godzin………

□Po południu : Godzin………….

10. Czy posiadasz inne zwierzaki?
□Tak ( Jakie ……………………....płeć: [Samica] [Samiec]
□Nie
11. Chciałbym aby mój zwierzak: (zaznacz stopień ważności)
Akceptował
dzieci:

Ważne

Średnio ważne

Nieważne

Akceptował
inne zwierzęta:

Ważne

Średnio ważne

Nieważne

Akceptował
obcych ludzi:

Ważne

Średnio ważne

Nieważne

12. Posiadanie zwierzęcia związane jest z kosztami jego utrzymania oraz w niektórych przypadkach
z jego leczeniem. Należy pamiętać o takich wydatkach jak karma, opieka weterynaryjna, leki,
szczepienia, odrobaczenia, profilaktyka przeciwko pchłom ,itp.: Czy jesteście Państwo gotowi
ponosić te wydatki?
□Tak

□Nie

13. Czy chciałbyś utrzymywać stały kontakt z naszym schroniskiem tj. otrzymywać informacje o
wszelkich imprezach, pokazach i akcjach związanych z naszą działalnością? Jeśli tak to w jaki sposób
najlepiej się z Tobą kontaktować ?
□Tradycyjna poczta ...............................................
□E-mail
...............................................
□Telefonicznie
...............................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzebę ewidencjonowania
osób zainteresowanych adopcją zwierzęcia. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest
dobrowolna. Znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 19.08.1997r o
ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami

….................................................
Podpis
Dziękujemy za wypełnienie ankiety

