Zostań
patronem zwierząt
Propozycje patronatów
zwierzęcych

panda czerwona
wielbłąd
jak
sowa śnieżna
koza kaszmirska

260 €
160 €
110 €
60 €
30 €

Wszystkie możliwe patronaty zwierząt oraz patronaty
ekskluzywne znajdują się na naszej stronie internetowej oraz na tablicach w naszym Zoo.

Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.
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.

Pra w

d zi wy
p rz y j a ci e l
Naturschutz

TIERPARK

Görlitz-Zgorzelec

Adopcja zwierząt podwójna radość!
Obejmując patronat nad zwierzętami wspierasz Nasze Zoo
w poprawie warunków hodowlanych naszych zwierząt.
Z funduszy zebranych w ramach patronatów udało nam
się dotychczas wybudować nowe, obszerne wybiegi dla
naszych zwierząt lub przebudować istniejące. Pozostało
jednak jeszcze wiele wybiegów, które dla dobra zwierząt
należy zmodernizować.

Rodzaje patronatów zwierzęcych:
1. Patronat gatunku zwierząt (objęcie patronatu
nad gatunkiem zwierzat mieszkających w Naszym Zoo)
2. Patronat ekskluzywny (objęcie patronatem konkretnego
zwierzęcia z imieniem )
Patron gatunku zwierząt otrzymuje:
dyplom
notę biograficzną wybranego gatunku zwierząt
zaproszenie do Naszego Zoo na coroczny Dzień Patrona
małą niespodziankę

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

Obejmuję patronat nad
gatunek zwierząt

zwierzę ekskluzywne :
imię/nazwisko:
data urodzenia:
firma:

Wszystkie patronaty mogą być obejmowale wielokrotnie!
Patronat obowiązuje od momentu wpływu płatności na konto Naszego Zoo IBAN: DE07 8505 0100 0000 0122 03 (BIC:
WELADED1GRL) w Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.

ul:
kod poczt./miejsc.:
telefon:*

email:*

początek patronatu:
(np. data urodzin)

Jako tytuł proszę podać: Spende + TIER-PS +
nazwisko + gatunek zwierząt /lub imię zwierzęcia patronatu
ekskluzywnego. Ceny poszczegól- nych patronatów znajdują
się na naszej stronie internetowej w zakładce „wsparcie“
„patronaty zwierzęce“.

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

proszę o wpis

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.

data:
© NABU; Klemens Karkow
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Patron ekskluzywny otrzymuje:
• dyplom
• notę biograficzną podopiecznego zwierzęcia
• zaproszenie do Naszego Zoo na coroczny Dzień Patrona
• małą niespodziankę
• podczas wizyty w Naszym Zoo, na żądanie, opiekunowie
zwierząt przekażą aktualne informacje o podopiecznym,
a także informacje o wszystkich nowościach i zmianach
dotyczących podopiecznego zwierzęcia.

podpis:

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

