Zostań patronem
ochrony przyrody

Projekty
panda czerwona - NEPAL

260 €

manul - AZJA CENTRALNA

160 €

wydra - NIEMCY

160 €

marmozeta złotogłowa - BRAZYLIA

110 €

sęp płowy - BUŁGARIA

110 €

sójkowiec żółtobrzuchy - CHINY

110 €

© Hristo Peshev

bocian biały - GÓRNE ŁUŻYCE

60 €

dudek - GÓRNE ŁUŻYCE

30 €

sowy - GÓRNE ŁUŻYCE

30 €

Poda ruj bliski m Patron at
Ochrony Przyrody!

płazy - GÓRNE ŁUŻYCE

30 €

Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.

stacja transformatorowa (hotel dla dzikich pszczół)
- GÓRNE ŁUŻYCE
30 €
zajęczak buszmeński - AFRYKA PŁD

30 €

dzika pszczoła - TIERPARK

30 €

Więcej informacji znajdą Państwo online na
www.zoo-goerlitz.de w zakładce wsparcie.
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Zittauer Str. 43 · D-02826 Görlitz
Telefon: +48 511 265 954, +49 3581 66 93 000
nasze-zoo@tierpark-goerlitz.de · www.nasze-zoo.pl
Sledź nas

Instytucja finansowana przez miasto Görlitz Wydział Kultury Oberlausitz-Niederschlesien.

Naturschutz

TIERPARK

Görlitz-Zgorzelec
© Vincent Munier

„JEDEN ZA WSZYSTKICH...“
...to hasło przewodnie naszej inicjatywy „Patron
Ochrony Przyrody“.
Aktualnie przyroda zagrożona jest na całym świecie.
Wiele gatunków jest wysiedlanych, prześladowanych, zabijanych, ich siedliska są plądrowane
i niszczone.
Za pośrednictwem akcji „JEDEN Patron Ochrony
Przyrody ZA WSZYSTKICH“ wspierasz nas w walce na
rzecz zachowania różnorodności gatunków oraz piękna
naszej planety!
Wspólnie, poprzez konkretne projekty, pragniemy
przyczynić się do ochrony zagrożonych gatunków.
Dlaczego Patronat ochrony przyrody?
Według Światowej Rady ONZ ds. Różnorodności Biologicznej około milion gatunków zwierząt i roślin jest na
skraju wyginięcia. Dziennie wymiera 130 gatunków.
Gdyby nie działania prewencyjne liczby te byłyby
znacznie wyższe.
Jak wygląda patronat ochrony przyrody?
Patron ochrony przyrody obejmuje patronat nad konkretnym projektem na rzecz ochrony wybranego
gatunku zwierząt.
Środki finansowe z patronatu
wesprą realizację
projektu.

Patron Ochrony Przyrody

Proszę skorzystać z formularza online
www.zoo-goerlitz.de/pl/NaturschutzPatenschaften
oddać poniższy formularz w kasie lub wysłać pocztą.

otrzymuje:
• dyplom patrona
• opis projektu
• zaproszenie na coroczny Dzień Patrona,
na którym informujemy o działaniach
projektowych
• małą niespodziankę

Obejmuję patronat ochrony przyrody
projekt:
imię/nazwisko:
data ur.:
firma:

Wszystkie patronaty mogą być obejmowane wielokrotnie! Czym więcej osób wspierających Projekty
Ochrony Przyrody, tym lepiej!
Zapewniamy, iż wpływy z patronatu zostaną przeznaczone bezpośrednio na działania w ramach wybranego
projektu. A więc zostaną wykorzystane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Patronat obowiązuje od momentu wpływu płatności
na konto Naszego Zoo IBAN: DE07 8505 0100 0000
0122 03 (BIC: WELADED1GRL) w Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Jako tytuł podaj :
Spende NAT-PS, nazwisko oraz nazwę projektu.

kod/miejscowość:
telefon:*

email:*

początek patronatu:
(np. data urodzin)

Patronat jest prezentem dla
dla:**
imię/nazwisko:
ul.:
kod./miejsc.:
email:
Publiczny wpis Państwa nazwiska na tablicy patronatów w Naszym Zoo,
stronie internetowej oraz w sprawozdaniu rocznym „Ciconia“:

proszę o wpis

Wspieraj z nami jak „Jeden za wszystkich “
ochronę zagrożonych gatunków zwierząt!

nie życzę sobie wpisu

wpis na tablicy patronatów:
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje z Naszego Zoo. Informacje te mogą być przesyłane pocztą i drogą mailową. Wszystkie dane
osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla celów Naszego Zoo i nie
będą przekazywane osobom trzecim. Powyższe oświadczenie może być w
każdej chwili pisemnie odwołane.

Największym zagrożeniem dla
ziemi jest wiara, że uratuje
ją ktoś inny.
Robert Swan

M. Mauthe

ul.:

data:

podpis:

* dane dobrowolne, ważne przy ewentualnych pytaniach zwrotnych
** dane przyszłego patrona niezbędne są do wysłania zaproszenia
na Dzień Patrona.

