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 Wierzbowa, dnia …………….. 

 

 

Informacja o psie 

 

Rasa: ………………………………………………….. 

Imię: ………………………………………………….. 

Chip/tatuaż (jeśli zwierzę go posiada, proszę podać numer) ………………………………….. 

Wiek: ………………………………………………….. 

Umaszczenie, cechy szczególne i zdjęcie psa: ……………………………………………… 

I. Stan zdrowia 

Przy pozostawianiu psa w Hotelu konieczne jest okazanie jego książeczki zdrowia. 

 Czy pies posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie?  tak    /    nie 

 Czy pies posiada aktualne szczepienia także przeciw innym chorobom, a w książeczce zdrowia 

znajdują się potwierdzenia wszystkich szczepień: tak    /    nie 

 Czy jest zabezpieczone przeciwko kleszczom? tak    /    nie 

 Czy ma obecnie pchły?  tak    /    nie     

 Czy zwierzę jest zdrowe?      tak    /    

tak, ale wymaga specjalnej 

opieki /     

   nie  

 Jeśli jest chore, proszę wpisać na co: 

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

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

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

 Czy wymaga izolacji:       tak    /    nie  
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 Czy zwierzę chorowało w ostatnich tygodniach? (na co?) 

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

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

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

 Czy cierpi na przewlekłe choroby? (jakie?) 

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

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

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

 Jakie leki podawać (proszę wpisać nazwę leku, dawkę i częstotliwość): 

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

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

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

 Inne zalecenia w związku z chorobą: 

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

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

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

 Dane weterynarza (jeśli pies jest pod opieką):  

 Imię i nazwisko / Lecznica: …………………………………………………………….. 

 Telefon / adres www: …………………………………………………………………… 

 Co uczula psa (proszę wymienić): 

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

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

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

 Czy jest wysterylizowana/y? tak    /    nie  
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 W przypadku suk: czy jest w rui lub czy ruja wystąpi w najbliższym czasie? (kiedy?) 

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

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

 Zalecenia, jeśli wymaga specjalnej opieki z innego powodu (np. niedowidzi, jest po operacji): 

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

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

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

Żywienie 

 Karmę dostarczy: Właściciel przy przekazaniu psa   / Hotel    

 Co pies je? 

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

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

 Ile razy dziennie: …………………………………………………..………………….. 

 W jakich godzinach: …………………………………………………..……………… 

 Dawki: …………………………………………………..…………………………….. 

Komendy  

 Na jakie podstawowe polecenia pies reaguje: 

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

 w celu przywołania: 

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

  inne: 

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

 Stopień posłuszeństwa:  reaguje od razu   /   zwykle reaguje po chwili  /  

słucha, kiedy zechce lub wcale 
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 Czy zwierzę umie otwierać klamki, reaguje na nietypowe komendy lub zna inne sztuczki, które 

mogą być istotne z punktu widzenia bezpiecznego pobytu jego i innych psów w Hotelu? (proszę 

opisać): 

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

Zachowania społeczne i rozłąka 

 Czy reaguje przyjaźnie na inne psy? tak   /   nie   /   bywa różnie   /   nie wiem 

 Jak przejawia się jego niechęć do innych? (proszę opisać) 

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

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

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

 

 Czy zdarza mu się grozić (np. warczeć) lub zaatakować psa lub człowieka? tak    /    nie 

 Jeśli tak, proszę opisać okoliczności, gdy to się zdarza/zdarzyło: 

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

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

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

 Czy ma mieć kontakt z innymi zwierzętami?  tak    /    jedynie sporadycznie    /    nie  

 Jak reaguje na obce osoby? 

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

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

 Czy ma szczególną antypatię do jakichś osobników? (np. do dużych psów, do psów jakiejś rasy, 

do mężczyzn, do dzieci; proszę opisać)  nie ma antypatii    / ma następujące antypatie: 

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

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

 Czy pies kiedyś już był pod cudzą opieką przez dłuższy czas?  tak    /    nie 
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 Jeśli tak, jak zniósł rozłąkę? (proszę opisać jego emocje, apetyt, relacje, nietypowe reakcje) 

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

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

 Czy pies zostaje w domu sam? tak, często   /    tak, ale rzadko    /    nie 

Jeśli tak, jak znosi rozłąkę? (np. jest spokojny lub wyje, niszczy rzeczy, robi sobie krzywdę; 

proszę opisać): 

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

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

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

Inne 

 Czy pies czegoś się boi? (np. hałasu, gwałtownych ruchów; proszę opisać) 

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

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

 Jeśli tak, co przynosi mu ulgę w strachu? 

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

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

 

 Czego unikać w codziennych sytuacjach? (np. nie lubi czesania, dotykania ogona) 

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

 W jakich godzinach pies bywa na spacerze: ………………………………………………………. 

 Jak długo trwa przeciętny spacer: …………………………………………………..……………... 

 Co  szczególnie lubi?  

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

 Czy lubi pieszczoty? Jeśli tak, gdzie i jak najlepiej głaskać? :) 

 …………………………………………………..………………………………………………….. 
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Inne istotne informacje? 

Proszę wpisać dodatkowe uwagi i zalecenia: 

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

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

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

 

 Lista rzeczy, dostarczonych z psem do Hotelu (proszę wymienić jakie): 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

5. ………………………………………………….. 

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

Data i czytelny podpis powierzającego Data i czytelny podpis Hotelu                                              


