Umowa adopcji wirtualnej
zawarta w dniu ……………… w Sopocie
pomiędzy
1. Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie, 81-828 Sopot, ul. 1 Maja 32
zwanym w dalszej części umowy Schroniskiem,
a

2. ......................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Adoptującym
§1
Adoptujący zobowiązuje się do przekazywania regularnych darowizn na konto Schroniska
PKO BP O/Sopot 80 1020 18 53 0000 9102 00 10 1485 w wysokości ……… do 10 każdego
miesiąca z dopiskiem wirtualna adopcja.
§2
Schronisko zobowiązuje się :
1. Przeznaczyć otrzymana darowiznę na polepszenie warunków zwierząt przebywających
w schronisku poprzez zakup karmy i leczenie zwierząt.
2. Umieścić na stronie internetowej Schroniska www.schronisko.sopot.toz.pl logo
Adoptującego.
§3
Adoptujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej
Schroniska
§4
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i obowiązuje strony do czasu zaprzestania
przekazywania darowizn przez Adoptującego.

Schronisko

Adoptujący

……………………………………

……………………………………

Regulamin adopcji wirtualnych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie.
1. Adopcje wirtualne to inaczej adopcje internetowe, na odległość.
2. Możesz przygarnąć psa lub kota wirtualnie, deklarując dobrowolną comiesięczną
darowiznę na rzecz wybranego przez siebie psa lub kota.
3. Miesięczny koszt utrzymania psa lub kota jest dobrowolny a pieniądze na ich
utrzymanie należy wpłacać na konto banku PKO BP O/Sopot 80 1020 18 53 0000
9102 00 10 1485 – z dopiskiem wirtualna adopcja nr psa lub kota.
4. Podane wyżej konto to konto darowizn Schroniska. Pieniążki na nim zebrane stanowią
pomoc dla wszystkich naszych podopiecznych, a wybór podopiecznego ma charakter
bardziej symboliczny niż rzeczywisty. Może się okazać, że w danym momencie inny
nasz zwierzak potrzebuje bardziej pomocy lub jest konieczność sfinansownia bardziej
bieżących potrzeb naszych podopieczych (konsultacje medyczne, specjalistyczne
badania, zakup sprzętu diagnostycznego, zakup lepszej jakości karmy).
5. Jeśli zdecydujesz się na wirtualną adopcję któregoś z naszych zwierząt, informacja o
tym, wraz z Twoim imieniem lub nickiem, zostanie umieszczona na naszej stronie
obok jego zdjęcia w momencie otrzymania przez nas potwierdzenia z banku o
wpłacie.
6. Będziesz miał prawo do wybrania imienia swojemu podopiecznemu, jeśli wybrany kot
lub pies nie posiada jeszcze imienia.
7. Najważniejszym zadaniem dla nas jest znalezienie domu dla możliwie jak największej
ilości psów i kotów. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo oddania Twojego
podopiecznego nowemu opiekunowi, który zdecyduje się na jego rzeczywistą adopcję
(prawdziwą, nie na odległość).
8. W przypadku znalezienia dla Twojego podopiecznego nowego domu powiadomimy
Cię oczywiście o tym i zaproponujemy wirtualną adopcję innego pupila.
9. Pamiętaj też, by zgłosić nam, jeśli nie będziesz w stanie dłużej płacić za utrzymanie
swojego podopiecznego. Być może ktoś inny go wybierze i obejmie wirtualną opieką.

