
ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI  

W MIEJSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W ŁODZI SP. Z O.O.  

 

1. Opieka nad wybranym przez Opiekuna zwierzęciem może być sprawowana przez 

osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne.  

2. Opieka nad dowolnie wybranym zwierzęciem rozpoczyna się wraz z podpisaniem 

umowy w sprawie opieki nad zwierzętami Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi 

Sp. z o. o. i polega na miesięcznej wpłacie deklarowanej kwoty przekazywanej  

na zasadach darowizny. 

3. Wpłaty Opiekunów przeznaczane są na uzupełnianie kosztów wyżywienia zwierząt 

objętych umową. Wykaz minimalnych, miesięcznych kosztów wyżywienia (na rok 

bieżący) pojedynczych osobników, podanych w złotych, znajduje się na stronie 

internetowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o.. Opiekun może 

zadeklarować kwotę wyższą, niż zakłada to wykaz minimalnych kosztów wyżywienia 

dla okazów danego gatunku. 

4. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. 

5. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

6. Umowa może obejmować wyłączność w opiece nad zwierzęciem, jeżeli strony 

wyraźnie wskazały to w umowie opieki. W przypadku podpisania standardowej 

umowy opieki, opiekun jest świadomy, że dany osobnik może mieć kilku opiekunów. 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. i w podziękowaniu za otrzymane 

darowizny wywiesza tabliczkę z nazwiskiem/nazwą Opiekuna. Na życzenie Opiekuna 

na tabliczce może być umieszczony jego logotyp. Na tabliczkach nie zamieszczamy 

danych adresowych Opiekuna (także adresów stron internetowych). Po ustaniu 

umowy, w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia, tabliczka będzie zdjęta przez 

pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.. Tabliczka 

informacyjna, o której mowa wyżej stanowi własność Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o., natomiast tablica VIP stanowi własność Opiekuna. 

7. Wielkość i kolorystyka zawieszonej tabliczki zależą od zdeklarowanej przez Opiekuna 

kwoty miesięcznej wpłaty: 



 wpłata miesięczna: 30 – 100 zł - tabliczka ”Opiekun Zwierząt” o wymiarach 16 x 7 cm 

w kolorze zielonym, tekst stały. Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. 

zastrzega możliwość umieszczenia tabliczki na tablicy zbiorczej znajdującej się  

w pawilonie, gdzie eksponowane jest zwierzę objęte umową. 

 

 

 

 wpłata miesięczna: 150 – 300 zł - tabliczka „Srebrny Opiekun Zwierząt” o wymiarach 

20 x 13 cm w kolorze srebrnym, tekst stały.  

 

 

 

 



 wpłata miesięczna: 350 – 600 zł - tabliczka „Złoty Opiekun Zwierząt” o wymiarach  

20 cm x 13 cm w kolorze złotym, tekst stały.  

 

 

 

 wpłata miesięczna powyżej 600 zł - tablica autorska „Opiekun Zwierząt VIP”  

nie przekraczająca wymiarów125 x 100 cm, tekst stały, wykonana według własnego 

projektu.  

Projekt musi uzyskać akceptację Działu Promocji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego  

w Łodzi Sp. z o.o.. 

Opiekun wykonuje tablicę i montuje ją we własnym zakresie i na własny koszt. 

Opiekun VIP utrzymuje tablicę we właściwym stanie technicznym i estetycznym, nie 

zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia przez cały czas jej użytkowania.  

W sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia tablicy, Opiekun będzie poinformowany o tym 

fakcie w ciągu 14 dni. Po ustaniu umowy, w terminie 1 miesiąca od dnia jej 

zakończenia, pracownicy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. zdejmą 

tablicę i jeśli nie będzie to odmiennie zastrzeżone w umowie, posiada prawo do jej 

zadysponowania. 

 



8. Każdy opiekun po okresie 3 miesięcy regularnych wpłat ma zapewnione miejsce  

na zbiorowej liście darczyńców znajdującej się na stronie internetowej Miejskiego 

Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.. 

9. Każdemu opiekunowi po okresie 3 miesięcy regularnych wpłat miesięcznych powyżej 

1000 zł poza umieszczeniem tablicy „Opiekun zwierząt VIP” (zasady j.w.) zapewniamy 

podanie informacji o byciu opiekunem VIP w odpowiedniej zakładce na stronie 

internetowej łódzkiego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.. 

10. Zasady sprawowania opieki nad zwierzętami obowiązują dla umów podpisanych  

po dn. 1. 01. 2011. 


