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UMOWA opieki nad zwierzętami nr………………….  

 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Zwanym dalej Opiekunem,  

a 

Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-303) przy 

ul.  Konstantynowskiej 8/10, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 

7272800310, REGON 364088429, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000624225, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………... 

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. 

Bank i konto, na które należy dokonywać wpłat z podaniem nr umowy 

 

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 

 

2. ZOO przyjmuje otrzymane darowizny i w podziękowaniu  wywiesza tabliczkę z   

nazwiskiem / nazwą Opiekuna ( od 50 zł/m-c), zgodnie z Zasadami opieki nad 

zwierzętami w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. z dnia......, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. Opiekun wyraża zgodę na  upublicznienie 

swoich danych osobowych na w/w zasadach i przetwarzanie ich na zasadach 

określonych w Załączniku nr 2 do umowy -  RODO Obowiązek informacyjny. 
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3. Umowa zostaje zawarta na czas: 
 
a. nieokreślony 
b. określony od ……………. do ……………. (min.6 miesięcy) 

niepotrzebne skreślić 

4. Zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 
5. Obu stronom przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa nie może być 
wypowiedziana przez Opiekuna przed upływem 6 miesięcy od jej zawarcia. 
 
6. Postanowienia dodatkowe 
Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do kontaktów w związku z realizacją 
Umowy będą: 
 
ze strony Opiekuna 
 

………………………………………………………………………………………………  
ze strony ZOO  
 

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

7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego. 
 

8. Spory związane z zawarciem i realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby ZOO. 
 

9. Integralną część umowy stanowią: 
a) Załącznik nr 1 - Zasady opieki nad zwierzętami w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. z dnia......... 
b) Załącznik nr 2 – RODO Obowiązek informacyjny 

 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 

 

 

 

               ZOO                                                            OPIEKUN 

    


