
Wybierz 
adopcję symboliczną

Pomóż nam 
chronić zwierzęta zagrożone wyginięciem



40 000
gatunkom grozi wymarcie

Już ponad

*

Utworzona w 1964 r. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) opracowała
Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych, która jest krytycznym wskaźnikiem stanu
bioróżnorodności na świecie. 



68 %
zmniejszenie populacji kręgowców na Ziemi
w latach 1970 - 2020

*WWF Living Planet Report 2020



Wpływaj
pozytywnie 
na świat!

Wspieraj hodowlę zachowawczą w zoo.

Realizuj razem z nami cele zrównoważonego rozwoju i
walcz o ochronę Ziemi przed katastrofą klimatyczną.

I 1

Zapewnij sobie przewagą konkurencyjną. 
Klienci doceniają marki, które działają dbając o
środowisko.

I 2

I 3



Tygrys sumatrzański - zagrożony wyginięciem

Adopcja symboliczna,  czyli
Partner w ochronie gatunku



Adopcja symboliczna
to zobowiązanie
wyjątkowe i
długoterminowe
dlatego nie łączymy jej
z innymi usługami

Obejmij adopcją jednego osobnika, stado (gatunek)
lub całą ekspozycję (wybieg, basen lub akwarium). 

Umowę adopcyjną podpisujemy minimum na rok.

I 1

Płatności realizowane są kwartalnie, półrocznie i
rocznie. W przypadku umów na wyłączność, z
wykorzystaniem podopiecznego i/lub logotypu ZOO
do działań marketingowych (od 5 000 zł/m-c),
płatność może być realizowana miesięcznie.

I 2

I 3



Każdej ze stron przysługuje możliwość rozwiązania
umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego, przy czym opłacone przez Sponsora
miesiące za opiekę nad zwierzęciem nie podlegają
zwrotowi.

Adopcja symboliczna
to objęcie opieką
zwierząt przez tych,
którzy prowadzą
politykę
odpowiedzialnego
biznesu

I 5

W przypadkach nieuregulowanych umową, a
dotyczących realizacji usług dotyczących ZOO lub
podopiecznego, decyduje ZOO.

I 6

Płatność następuje każdorazowo na podstawie
wystawionej przez ZOO faktury VAT w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Sponsorowi prawidłowo
wystawionej FV, na rachunek wskazany na niej.

I 4



Pieniądze zostaną
przeznaczone na 
 zapewnienie dobrostanu
zwierzętom w naszym zoo



Umieszczenie na terenie ZOO, przy wybiegu
Podopiecznego, basenie lub akwarium, tablicy
sponsorskiej, zgodnej z SIW ZOO, ze stałym tekstem.

Co zyskuje Partner w
ochronie gatunku?

I 2

Informacje o podopiecznych + zdjęcia – résumé, na
życzenie Sponsora, do wyłącznego wykorzystania w
internecie – Facebook, Twitter, Instagram, działania
public relations.

I 3

Certyfikat potwierdzający opiekę nad wybranym
osobnikiem, stadem (gatunkiem), lub całą
ekspozycją (wybiegiem, basenem lub akwarium).

I 1



Logotyp na stronie www.

Co zyskuje Partner w
ochronie gatunku?

I 5

Post na fanpage FB.

I 6

Bilety wstępu – określona pula, zależna od
zaangażowania.

I 4

Inne - do uzgodnienia, jak nagroda w konkursie dla
klientów lub fanów – „wycieczka” po zapleczu
Afrykarium + możliwość obserwowania karmienia
określonego i wskazanego przez ZOO gatunku.

I 7



Buduj z nami swój
pozytywny wizerunek 



Porozmawiajmy

zoo-marketing@zoo.wroc.pl


