Śląski Ogród Zoologiczny
Sekcja Dydaktyki i Promocji

REGULAMIN ADOPCJI ZWIERZĄT
W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W CHORZOWIE
1. Wirtualna adopcja zwierząt jest formą pomocy zwierzętom zamieszkującym Śląski Ogród
Zoologiczny w Chorzowie i polega na dobrowolnej wpłacie określonej kwoty pieniężnej, która
w całości przeznaczana jest na poprawę warunków życia zwierząt oraz na zakup elementów
wyposażenia ich ekspozycji.
2. Pieniądze mogą być wpłacane:
a) w formie jednorazowej darowizny – wysokość wpłaty jest w tym przypadku całkowicie
dowolna;
b) na podstawie deklaracji adopcji – miesięczna wpłata musi stanowić, co najmniej
równowartość minimalnej kwoty przypisanej wybranemu zwierzęciu w tabeli, która stanowi
załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu;
c) na podstawie umowy adopcyjnej - miesięczna wpłata musi stanowić, co najmniej
równowartość minimalnej kwoty przypisanej wybranemu zwierzęciu w tabeli, która stanowi
załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu (do podanej kwoty należy doliczyć obowiązującą
stawkę VAT);
Uwaga:
Kwoty wpłacane na podstawie pkt. a) i b) nie stanowią kosztu uzyskania przychodu i nie mogą stanowić
zmniejszenia podstawy opodatkowania.
Kwoty wpłacane na podstawie umowy adopcyjnej zawartej wg pkt. c) są kosztem uzyskania dochodu.

3. Umowy adopcyjne podpisywane są z gminami, firmami i instytucjami, które posiadają
osobowość prawną. Możliwe jest także podpisanie umowy adopcyjnej z placówką edukacyjną
lub naukową.
4. Deklaracja adopcji dedykowana jest osobom prywatnym, grupom szkolnym (rozumianym, jako:
klasy szkolne, grupy przedszkolne, kółka zainteresowań, grupy sportowe lub hobbistyczne itp.)
oraz innym zainteresowanym adopcją podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.
5. Umowy adopcyjne zawierane są na okres ustalony pomiędzy stronami, przy czym umowa
obowiązuje od pierwszego dnia wskazanego miesiąca.
6. Termin w deklaracjach adopcji określa we własnym zakresie sponsor. Nie powinien być on
krótszy niż trzy następujące po sobie trzy miesiące.
7. Wzory stosownych dokumentów dostępne są na stronie internetowej zoo (zakładka
Współpraca  Adopcja zwierząt) w formie plików do pobrania.
8. Sponsor wpłacający miesięcznie kwotę do 200 zł ma status Zielonego Przyjaciela Zwierząt
i przysługuje mu z tego tytułu:
I.
umieszczenie informacji o Sponsorze na stronie internetowej ŚOZ przy opisie gatunku
zwierzęcia objętego adopcją, wraz z możliwością dodania logo Sponsora w postaci
aktywnego linku,
II.
możliwość umieszczenia na terenie zoo, przy wybiegu podopiecznego, basenie, akwarium
lub terrarium tablicy sponsorskiej, o maksymalnych wymiarach 30 x 21 cm (format A4),
z zastrzeżeniem, że jej rozmiar powinien być dostosowany do rodzaju ekspozycji,
III.
Zielony Pakiet Sponsora, który zawiera: certyfikat adopcji, zaproszenie do jednorazowego
zwiedzania zoo dla dwóch osób, zestaw upominków.
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IV.

W przypadku grup szkolnych i przedszkolnych Zielony Pakiet Sponsora zawiera certyfikat
adopcji, zestaw upominków oraz bezpłatne zajęcia edukacyjne dla grupy liczącej nie
więcej niż 30 osób – jeden raz w ciągu roku po wcześniejszym ustaleniu terminu.
9. Sponsor wpłacający miesięcznie kwotę w przedziale od 201 do 1000 zł ma status Srebrnego
Przyjaciela Zwierząt i przysługuje mu z tego tytułu:
I.
umieszczenie informacji o Sponsorze na stronie internetowej ŚOZ przy opisie gatunku
zwierzęcia objętego adopcją, wraz z możliwością dodania logo Sponsora w postaci
aktywnego linku,
II.
możliwość umieszczenia na terenie zoo, przy wybiegu podopiecznego, basenie, akwarium
lub terrarium tablicy sponsorskiej, o wymiarach 42 x 30 cm (format A3),
z zastrzeżeniem, że jej rozmiar powinien być dostosowany do rodzaju ekspozycji,
III.

IV.

Srebrny Pakiet Sponsora, który zawiera: certyfikat adopcji, zdjęcie adoptowanego
zwierzęcia wraz z informacjami na jego temat, zaproszenie do jednorazowego zwiedzania
zoo dla trzech osób, zestaw upominków.
W przypadku grup szkolnych i przedszkolnych Srebrny Pakiet Sponsora zawiera: certyfikat
adopcji, zdjęcie adoptowanego zwierzęcia wraz z informacjami na jego temat, zestaw
upominków oraz bezpłatne zajęcia edukacyjne dla grupy liczącej nie więcej niż 30 osób –
dwa razy w ciągu roku po wcześniejszym ustaleniu terminów.

10. Sponsor wpłacający miesięcznie kwotę w przedziale od 1001 do 3000 zł ma status Złotego
Przyjaciela Zwierząt i przysługuje mu z tego tytułu:
I.
umieszczenie informacji o Sponsorze na stronie internetowej ŚOZ przy opisie gatunku
zwierzęcia objętego adopcją, wraz z możliwością dodania logo Sponsora w postaci
aktywnego linku,
II.
możliwość umieszczenia na terenie zoo, przy wybiegu podopiecznego, basenie, akwarium
lub terrarium tablicy sponsorskiej, o wymiarach 60 x 42 cm (format A2),
III.
Złoty Pakiet Sponsora, który zawiera: certyfikat adopcji, zdjęcie adoptowanego zwierzęcia
wraz z informacjami na jego temat, zaproszenie do jednorazowego zwiedzania zoo dla
czterech osób, zestaw upominków,
IV.
post na fanpage zoo na FB.
11. Sponsor wpłacający miesięcznie kwotę powyżej 3000 zł ma status Platynowego Przyjaciela
Zwierząt i przysługuje mu z tego tytułu:
I.
umieszczenie informacji o Sponsorze na stronie internetowej ŚOZ przy opisie gatunku
zwierzęcia objętego adopcją, wraz z możliwością dodania logo Sponsora w postaci
aktywnego linku,
II.
możliwość umieszczenia na terenie zoo, przy wybiegu podopiecznego, basenie, akwarium
lub terrarium tablicy sponsorskiej, o wymiarach ustalanych indywidualnie,
III.
Platynowy Pakiet Sponsora, który zawiera: certyfikat adopcji, zdjęcie adoptowanego
zwierzęcia wraz z informacjami na jego temat, roczne karnety wstępu dla czterech osób,
zestaw upominków,
IV.
post na fanpage zoo na FB,
V.
możliwość adopcji zwierzęcia na wyłączność.
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12. Status sponsora łożącego na utrzymanie więcej niż jednego zwierzęcia określany jest poprzez
zsumowanie miesięcznych wpłat na wszystkie adoptowane zwierzęta, w tym przypadku istnieje
możliwość negocjacji cen.
13. Tablice sponsorskie wykonywane są na koszt Sponsora. Winny być one wykonane według
specyfikacji przekazanej Sponsorowi przez ŚOZ po podpisaniu umowy lub deklaracji adopcji.
14. Tabliczka sponsorska umieszczana jest na terenie zoo po zaksięgowaniu wpłaty za pierwszy
miesiąc adopcji, natomiast Pakiet Sponsora przekazywany jest Sponsorowi po zaksięgowaniu
wpłaty za trzeci miesiąc adopcji lub jednorazowo kwoty wynikającej z umowy.
15. Częstotliwość wpłat każdorazowo uzgadniana jest indywidualnie.
16. Sponsorzy i wirtualni opiekunowie zwierząt mają możliwość aktywnego udziału w imprezach
edukacyjnych i charytatywnych, odbywających się na terenie zoo, na indywidualne zaproszenia
wydane przez Dyrektora ZOO na wniosek zainteresowanego.
17. Śląski Ogród Zoologiczny zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
18. Załącznik nr 1 do regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
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Załącznik nr 1.

Koszt sponsorowania zwierząt
w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w przeliczeniu na 1 szt.

Lp.

Gatunek lub grupa gatunków

Minimalna kwota
miesięcznie
Ssaki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
1.
2.
3.
4.
1.

Słonie
Żyrafy
Nosorożec
Kopytne (antylopy, zebry, wielbłądy, itp.)
Bizony
Kopytne udomowione (kozy, owce, osły, kuce, lamy itp.)
Naczelne (lemury i pazurkowcowate)
Naczelne (Gibon, Mandryl, Potas, Gereza abisyńska,
Koczkodan itp.)
Małe ssaki (kangury, gryzonie, pancerniki)
Duże drapieżne (niedźwiedzie, psowate, kotowate)
Małe drapieżne (skunksy, wydry, łaszowate, ostronosy, pandy)
Ptaki
Blaszkodziobe (kaczki, gęsi, łabędzie) i grzebiące
Pelikany i kormorany
Bociany, czaple, żurawie, ibisy, flamingi
Papugi
Ptaki drapieżne (szponiaste i sowy)
Pingwiny
Drobne ptaki (gołąbki, gwarki, kukabury, szpaki itp.)
Gady
Kajmany
Żółwie wodne i wodno-lądowe
Żółwie lądowe
Węże duże (boa, pytony i anakondy)
Węże małe (pozostałe)
Jaszczurki duże (warany, legwany)
Jaszczurki małe (pozostałe)
Płazy
Wszystkie
Ryby
Ryby słodkowodne – sztuka
Ryby słodkowodne – zbiornik
Ryby morskie - sztuka
Ryby morskie - zbiornik
Bezkręgowce
Ptaszniki

1200,1500,700,150,170,80,100,150,100,800,150,50,80,100,60,120,200,50,250,80,80,150,90,120,60,40,30,200,50,500,30,str. 4

