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Ankieta informacyjna

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 
883 ze zm.) wypełniając tą ankietę, wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych i 
wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów KOTEL Magdalena Knapik, NIP 679-142-
87-36. Jednocześnie mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. *

Opiekun

Imię Nazwisko

Telefon kontaktowy E-mail

Weterynarz

Nazwa lecznicy

Telefon do lecznicy Lekarz prowadzący kota

Adres lecznicy

Kot

Imię Płeć

Wiek Rasa

Czy kot jest wychodzący?             Tak                Nie

Informacje ogólne o stanie zdrowia kota:



Szczepienia

Data szczepienia Zakres szczepień

Żywienie

Alerige pokarmowe                  Tak              Nie

Karma mokra

Dokładna naza karmy Całkowita dawka na dzień (g lub inna miara)

Karma sucha

Dokładna naza karmy Całkowita dawka na dzień (g lub inna miara)

Inne:

Posiłki

Rodzaj karmy Godzina podania Ilość

Sposób przygotowania. Inne 
uwagi:

Rodzaj karmy Godzina podania Ilość

Sposób przygotowania. Inne 
uwagi:

Rodzaj karmy Godzina podania Ilość

Sposób przygotowania. Inne 
uwagi:



Suplementy, leki, inne

Rodzaj, nazwa Godzina podania Dawka

Sposób przygotowania i poda-
nia (zposiłkiem lub nie), inne 
uwagi:

Rodzaj, nazwa Godzina podania Dawka

Sposób przygotowania i poda-
nia (zposiłkiem lub nie), inne 
uwagi:

Rodzaj, nazwa Godzina podania Dawka

Sposób przygotowania i poda-
nia (zposiłkiem lub nie), inne 
uwagi:

Rodzaj, nazwa Godzina podania Dawka

Sposób przygotowania i poda-
nia (zposiłkiem lub nie), inne 
uwagi:

Rodzaj, nazwa Godzina podania Dawka

Sposób przygotowania i poda-
nia (zposiłkiem lub nie), inne 
uwagi:

Rodzaj, nazwa Godzina podania Dawka

Sposób przygotowania i poda-
nia (zposiłkiem lub nie), inne 
uwagi:



Żwirek

Czy kot korzysta z kuwety?        Tak                Nie

Rodzaj i nazwa żwirku:

Pielęgnacja

Wymień wymagane zabiegi pielęgnacyjne takie jak czesanie, czyszczenie oczu, uszu, zakrapianie oczu, 
smarowanie zębów, kąpiel, obcinanie pazurków i in.

Zabieg Jak często

Jak kot to znosi?

Zabieg Jak często

Jak kot to znosi?

Zabieg Jak często

Jak kot to znosi?

Zabieg Jak często

Jak kot to znosi?

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje nieuwzględnione w ankiecie:


