ZASADY SPONSOROWANIA ZWIERZĄT
W MIEJSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W ŁODZI SP. Z O.O.
.
1. Sponsorowanie dowolnie wybranego zwierzęcia rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy

sponsorowania zwierząt z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o.- zwanym
dalej ZOO i polega na comiesięcznej wpłacie deklarowanej kwoty.
2. Wpłaty Sponsorów przeznaczane są na uzupełnianie kosztów utrzymania dobrostanu zwierząt

objętych umową. Wykaz minimalnych, miesięcznych kosztów utrzymania (na rok bieżący)
pojedynczych osobników, podanych w złotych, znajduje się na stronie internetowej ZOO.
Sponsor może zadeklarować kwotę wyższą, niż zakłada to wykaz minimalnych kosztów
utrzymania dla okazów danego gatunku.
3. Umowa może być zawarta na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy lub nieokreślony.
4. Umowa może obejmować wyłączność w sponsorowaniu zwierząt, jeżeli strony wyraźnie

wskazały to w umowie. W przypadku podpisania standardowej umowy

Sponsor jest

świadomy, że dany osobnik może mieć kilku Sponsorów. ZOO dokumentując fakt
sponsorowania zawiesza tabliczkę na której umieszcza wg życzenia tekst
dostarczonej przez

według treści

Sponsora. Wielkość i kolorystyka zawieszonej tabliczki zależą od

zdeklarowanej przez Sponsora kwoty miesięcznej wpłaty:
•

Wpłata

miesięczna od 100 - 299 zł netto - tabliczka o wymiarach 20 x 13 cm wg

poniższego wzoru. Na tabliczkach

może być umieszczony tekst do 80 znaków

maksymalnie. ZOO zastrzega sobie możliwość umieszczenia tabliczki na tablicy zbiorczej
znajdującej się w pawilonie, gdzie eksponowane jest zwierzę objęte umową.

•

wpłata

miesięczna:

300

–

599

zł

netto

-

tabliczka

o

wymiarach

20 cm x 35 cm . Tabliczka wykonana na koszt Sponsora według własnego projektu.
•

wpłata

miesięczna:

600

-

999

zł

netto

-

tabliczka

o

wymiarach

35 cm x 50 cm. Tabliczka wykonana na koszt Sponsora według własnego projektu.
•

wpłata miesięczna powyżej 1 000 zł netto - tablica „Sponsor Zwierząt VIP”
nie przekraczająca wymiarów 60 x 80 cm, wykonana według własnego projektu.
Sponsor wykonuje tablicę we własnym zakresie i na własny koszt, standardowy montaż
tablicy wykonuje ZOO, niestandardowy montaż podlega negocjacji. Sponsor VIP utrzymuje
tablicę we właściwym stanie technicznym , nie zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i mienia
przez cały czas jej użytkowania.

5.

Forma tablicy proponowanej przez Sponsora oraz zawarta na niej treść muszą być przed jej
wykonaniem zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela ZOO.

6. W sytuacji zniszczenia, uszkodzenia lub trwałej utraty własności estetycznych tablicy Sponsor

będzie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i naprawi ją w przeciągu 7 dni. Po ustaniu
umowy pracownicy ZOO zdejmą tablicę. Jeżeli Sponsor nie odbierze jej w terminie 30 dni od
dnia zakończenia umowy, przechodzi ona nieodpłatnie na własność ZOO, które może nią
swobodnie dysponować. .
7. Każdy Sponsor po okresie 3 miesięcy regularnych wpłat ma zapewnione miejsce

na zbiorowej liście sponsorów znajdującej się na stronie internetowej ZOO.
8. Każdemu sponsorowi po okresie 3 miesięcy regularnych wpłat miesięcznych powyżej 1 000 zł

poza umieszczeniem tablicy „Sponsor zwierząt VIP” (zasady jw.) zapewniamy podanie
informacji o byciu Sponsorem VIP w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej ZOO.
9. Zasady sponsorowania zwierząt obowiązują dla umów .podpisanych od dnia 2.01.2019.

