UMOWA O ŚWIADCZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z UDZIAŁEM PSA
DOGOTERAPIA
nr …........................
Umowa zawarta pomiędzy Szczęśliwy Koniec Smyczy Kamila Dembek
ul. S. Żeromskiego 2, 83-000 Pruszcz Gd.
NIP: 6040114747, zwany dalej „Wykonawca”,
a

......................................................................................
zwany dalej „Zleceniodawca”.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia …. do dnia....
2. Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć edukacyjnych z udziałem psa, zwanych dalej
„dogoterapia”.
3. Harmonogram spotkań ustalono na ….
4. Koszt dogoterapii dla 1 grupy wynosi …..
5. Zadeklarowana ilość grup uczestnicząca w dogoterapii: ….
§ 2 Zajęcia
1. Czas trwania dogoterapii ustalono na 30 minut dla jednej grupy.
2. Grupa uczestnicząca w dogoterapii nie może liczyć więcej niż 25 dzieci i nie powinna być
mieszana wiekowo w ciągu roku bez konsultacji z Wykonawcą.
3. W czasie dogoterapii wymaga się obecności i aktywnego udziału nauczyciela grupy lub
innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora placówki.
4. Wszelkie pomoce dydaktyczne i akcesoria dla psa, potrzebne do realizacji zajęć,zapewnia
wykonawca.
5. Dogoterapia, jako zajęcia edukacyjne z udziałem psa, będzie bazować na wszechstronnym
rozwoju dzieci, opierając się na podstawie programowej, a także zawierać wiedzę
kynologiczną i aspekty profilaktyki pogryzień.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznej realizacji dogoterapii i zastrzega
sobie prawo do przerwania zajęć w przypadku niemożności prowadzenia ich dalej w sposób
bezpieczny i komfortowy dla psa.
§ 3 Wykonawca
1. Posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia dogoterapii i zobowiązuje się do przekazania
wszystkich wymaganych przez Dyrektora dokumentów.
2. Zajęcia Dogoterapii realizuje w oparciu o dobrostan psa, etykę i normy dogoterapeutyczne,
a także z poszanowaniem autonomii dzieci i prawidłowej edukacji zgodnie z metodyką.
3. Poinformował Zleceniodawce o drugoplanowej roli psa w czasie zajęć, które nie polega na
przekarmianiu i bezpośrednim kontakcie fizycznym z psem.
4. Zapewnia odpowiednie przygotowanie psa do zajęć z uwzględnieniem zdrowia i higieny.
5. Posiada własną działalność gospodarczą i nie jest płatnikiem VAT.

§ 4 Pies
1. Jest własnością Wykonawcy.
2. Odbył prawidłową socjalizację i szkolenie z posłuszeństwa.
3. Przygotowany jest do pracy w dużym rozproszeniu i kontaktu z dziećmi.
4. Jest pod stałą obserwacją behawiorysty i realizuje aktywne, psie życie.
5. W czasie zajęć pełni rolę motywacji i współtowarzysza działań
6. Bezpośredni kontakt z psem możliwy jest tylko w wyznaczonym momencie przez
Wykonawcę
7. Jest pod stałą opieką medyczną i realizuje kalendarz szczepień oraz odrobaczeń wg zaleceń
lekarza weterynarii.
8. Psy biorące udział w terapii linieją cały rok.
§ 5 Zleceniodawca
1. Zobowiązany jest do poinformowania Rodziców/Prawnych Opiekunów o planowanej
dogoterapii i otrzymania zgody na udział w nich dla każdego dziecka
2. Wyznacza miejsce/salę do realizacji dogoterapii i oświadcza, że świadomy jest możliwości
pojawienia się sierści po zajęciach.
3. Przedstawia ewentualne potrzebne informację dot. dzieci obecnych w czasie zajęć,
umożliwiające przeprowadzenie dogoterapii dostosowanej do możliwości wszystkich
uczestników.
§ 6 Współpraca
1. Wykonawca po wykonaniu ustalonych spotkań, dostarcza Zleceniodawcy fakturę bez VAT
za wykonaną usługę.
2. Płatności będą realizowane przez Zleceniodawce na rachunek bankowy, wskazany
każdorazowo w dokumencie księgowym, w terminie 7 dni.
3. Zmiana terminu i/lub godziny zajęć, powinny być ustalane w miarę z jak najszybszym
wyprzedzeniem. Brak alternatywnego terminu, nie jest powodem do rozwiązania umowy.
4. Dogoterapia, która nie została zrealizowana z powodów wynikających z niedopatrzenia
Zleceniodawcy, jest pełnopłatna.
5. Placówka może odwołać zajęcia bez konsekwencji z przynajmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem, chyba że sytuacja jest nagła i losowa.
6. Wykonawca może odwołać zajęcia, nawet w dniu realizacji, jeżeli stan zdrowia i
psychofizyczny psa uległ pogorszeniu.
7. Obu stronom przysługuje rozwiązanie umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, liczonym od dnia realizacji zajęć.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

