PŘIHLÁŠKA K
ADOPCI/PATRONSTVÍ
jméno/firma: ........................................................................................................
adresa/sídlo: .........................................................................................................

e-mail:

.........................................................................................................
.........................................................................................................

*Chci být adoptivním rodičem / patronem
zvířete ...................................................................................................................
Na účet 387 00 387 / 5500 ; VS 91421
zasílám částku:

......................................... Kč

slovy:

...............................................................................................

*souhlasím / nesouhlasím
s uveřejněním svého jména, místa bydliště nebo sídla firmy a věnované částky v areálu zoo, na internetových
stránkách a ve výroční zprávě zoo

*adopci bych rád/a věnoval/a pro:
jméno:

........................................................................................................

bydliště:
........................................................................................................
(případně e-mail)

datum ................... podpis...........................................

Vyplňte prosím všechny položky.
*Případné nehodící se, škrtněte.
Adresu uvádějte vždy celou včetně PSČ.

Jak vyplnit přihlášku a další
informace
Jak se stát adoptivním rodičem / patronem?
1. vyberte si své zvíře
2. vyplňte přihlášku k adopci a doručte do zoo
3. uhraďte zvolenou částku (bankou či hotově)
Vždy vyplňte celou Vaši adresu a nejlépe ještě další kontakt, jako například telefon nebo
e-mail. Pokud chcete adopci nebo patronství věnovat svému blízkému, uveďte jeho
jméno a adresu (případně e-mail) do kolonky v dolní části přihlášky.
Vaši darovanou částku můžete poslat na účet zoo nebo složit v hotovosti na sekretariátu
nebo na pokladně.
Prosíme, vždy když budete chtít zoo věnovat finanční obnos, vyplňte tiskopis
"Přihláška k adopci zvířete" tištěnou nebo elektronickou verzi na www.zoohluboka.cz
nebo žádejte vyhotovení darovací smlouvy.
V případě, že platíte převodem z účtu a název Vašeho účtu je jiný než osobní údaje na
přihlášce, prosíme o uvedení této informace.
Nepoznali bychom, že je platba právě od Vás. Do příkazu k úhradě můžete např.
poznamenat Vaše jméno nebo obdarované zvíře.
Pamatujte, že bez řádně vyplněné přihlášky nemůžeme Vaše iniciály zveřejnit. Váš dar
pak bude mezi anonymními dárci ...
Adoptivní rodič
stanete se jím v případě, že uhradíte Zoo Hluboká celou částku ročních nákladů na chov
Vámi vybraného zvířete. Tato částka je stanovena zoologickým oddělením a zjistíte ji ve výpisu
na nástěnkách, webu zoo nebo na doptání v kanceláři zoo na tel. 724 846 142, 387 002 211
nebo info@zoohluboka.cz
Patron
stanete se jím v případě, že naší zoo věnujete jakýkoliv finanční obnos (od 100,Kč) na provoz zoologické zahrady nebo jen část z adopční částky vybraného
zvířete.
Adoptivním rodičem nebo patronem se stáváte vždy na 1 rok.
Pokud je Vaše darovaná částka vyšší nebo rovna 5.000,- Kč bude s Vaším souhlasem
zhotovena cedulka s Vaším jménem k výběhu vybraného zvířete. V případě, že
budete chtít na cedulku jiné než přihlašovací údaje, kontaktujte nás e-mailem nebo
telefonicky.
Velice si vážíme všech darů, i díky Vám se naší zoo daří lépe a lépe.
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Ohrada 417, 373 41
tel.: 724 846 142, 387 002 211 info@zoohluboka.cz

