
UMOWA NR
W SPRAWIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ŁODZI SP. Z O.O.
(OSOBY INDYWIDUALNE)

zawarta w dniu ……………….. w Łodzi pomiędzy:

........................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby)

Adres: …………………………………………………………………….……………..

Mail: ………………………………………………………………..………………….

Telefon: …………………………..……………………………………………………….

Zwanym dalej Opiekunem, a

Miejskim  Ogrodem  Zoologicznym  w  Łodzi  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  

ul. Konstantynowska 8/10, NIP: 7272800310, Regon: 364088429, w imieniu którego 

działa:

- Arkadiusz Jaksa – Prezes 

- Tomasz Jóźwik – Członek Zarządu

zwanym dalej dla potrzeb niniejszej Umowy ZOO

1. Opiekun deklaruje opiekę nad ………………………………………….…………
(nazwa gatunkowa zwierzęcia)

i  zobowiązuje  się  do  systematycznego  przekazywania  jako  darowizny  

kwoty: ……..… złotych co miesiąc.

2. Bank i konto, na które należy dokonywać wpłat:

Miejski Ogród Zoologicznym w Łodzi sp. z o.o. 
Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Nr konta: 56 1240 3073 1111 0010 6929 5921
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3. Umowa obowiązuje od dnia ………………. i jest zawarta na czas (właściwe 

podkreślić):

a. nieokreślony 

b. określony do dnia ………………..

4. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. Umowa nie obejmuje wyłączności w uzupełnieniu kosztów wyżywienia danego 

zwierzęcia, co oznacza, że dany osobnik ( zwierzę ) może mieć kilku opiekunów.

6. Opiekun zwierząt deklaruje zapoznanie się z Zasadami Sprawowania Opieki 

nad zwierzętami w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi sp. z o.o. dostępnymi 

na stronie internetowej www.zoo.lodz.pl

7. ZOO przyjmuje otrzymane darowizny i w podziękowaniu informuje Opiekuna 
o  istotnych  wydarzeniach  dotyczących  wybranych  przez  niego  zwierząt  

oraz wywiesza tabliczkę z nazwiskiem / nazwą Opiekuna. 

8. Opiekun  po  wyrażeniu  pisemnej  zgody  ma  zapewnione  miejsce  liście 

darczyńców znajdującej się na stronie internetowej łódzkiego zoo *)

9. W  sprawach  nie  unormowanych  powyższą  umową  mają  zastosowanie 

przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz  Zasad  Sprawowania  Opieki  Nad  Zwierzętami  

w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi sp. z o.o..

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 

dla każdej ze stron.

         Opiekun            ZOO

………………………………….    ………………………………….

2

http://www.zoo.lodz.pl/


*) Wyrażam / nie wyrażam zgodę(y) (podkreślić właściwe) na umieszczenie moich 

danych  osobowych  na  liście  darczyńców  znajdującej  się  na  stronie  internetowej 

łódzkiego ZOO.

……………………………………………
podpis Opiekuna
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