Dotazník pro budoucího majitele kočky

Budoucí majitel:
Jméno budoucího majitele:
Telefon:
E-mail:
Adresa:
Věk:
Měli jste někdy kočku? (prosím popište okolnosti – kdy, jak dlouho, jakou kočku, atd.)

Měli jste někdy jiné zvíře? (jaké?)

Očekávání:
Co je hlavním důvodem pořídit si kočku? (např. chci mít společnost, děti touží po domácím zvířátku, atd.)

Kdo se bude doma o kočku starat?

Preferujete kočku nebo kotě?

Přijali byste i kočku s handicapem? (např. bez nohy, slepá, hluchá, s chronickou chorobou, atd.)

Chtěli byste konkrétní plemeno? (jaké a proč?)

Jakou barvu kočky preferujete?

Preferujete konkrétní délku srsti?

Chcete kočku nebo kocoura?

Jakou kočku hledáte? (např. tichý společník, aktivní člen rodiny, mazlivá a tulivá společnice, atd.)

Kolik očekáváte, že bude kočka vyžadovat pozornosti? (např. doufám, že se bude ráda mazlit; stačí mi
občasný kontakt; nevadí mi, že se kočka nechce mazlit, rád/a se na ni budu jen dívat, atd.)

Kde máte míru tolerance? Jak často jste ochotní říct: Jedeš pryč!, Co to spadlo??, To byla moje oblíbená
palma..., atd. (Např. co nejméně; je to kočka, tohle k tomu patří; budu to tolerovat u kotěte, ale dospělá
kočka by takové věci dělat neměla, atd.)

Prostředí:
V jakém domě/bytě bude kočka bydlet? (jak velký byt/dům)

Bude mít kočka přístup do všech místností? (pokud ne, kam nebude smět chodit)

Bude mít kočka přístup ven? (kam přesně? Na zahradu, na střechu, na terasu, atd.)

Kde bude mít kočka místo pro toaletu, škrabadlo a jídelní misky?

Jaká je vaše domácnost? (např. tichá, ráno a večer hektická a přes den klidná, celý den se něco děje,
atd.)

Společnost:
Kolik lidských členů rodiny kočku přivítá?

Těší se na kočku všichni stejnou měrou?

Máte doma jiná domácí zvířata? (jaká? kolik?)

Kolik času budete moct s kočkou trávit? (např. čas, který bude potřeba pro krmení, čištění toaley a
občasné pomazlení; chci, aby kočka byla stále se mnou a dělala mi společnost; kromě nutného času si
budu chvíli s kočkou hrát ráno a večer; s kočkou chci trávit aktivní čas hraním a tréningem na clicker;
budu se kočce věnovat, když si sama přijde říct, atd.)

