Procedura adopcyjna podopiecznych
Fundacji Ochrony Zwierząt
Animal Security
1. Każda osoba chcąca zaadoptować jednego z naszych podopiecznych MUSI mieć ukończone
18 lat oraz posiadać dowód osobisty.
2. Kiedy już wybierzesz zwierzaka, wypełnij ankietę adopcyjną, odpowiadając na pytania
w niej zawarte. Formularz możesz pobrać z naszej strony internetowej
(www.animal-security.pl), znajdujący się w zakładce Nasze zwierzaki -> Dokumenty adopcyjne.
3. Wypełniony kwestionariusz prześlij na adres e-mailowy podany na naszej stronie
internetowej w zakładce Kontakt.
Ankieta ma na celu sprawdzenie Twojej świadomości, problemów i trudności, jakie mogą
ci towarzyszyć przy adopcji zwierzęcia. Dzięki niej poznamy również zwyczaje i warunki,
w jakich będzie mieszkał nasz podopieczny. Nie zrażaj się pytaniami zawartymi
w ankiecie, odpowiedz na nie szczerze, a wszelkie wątpliwości, jeśli takowe się pojawią,
omówimy podczas późniejszej rozmowy. To bardzo ważne, aby mieć pewność, że obie
strony dobrze się rozumieją.
4. Kolejnym krokiem jest zapoznanie z potrzebami zwierzęcia i jego zachowaniem. Dla
zainteresowanych umożliwiamy również spotkanie z naszym podopiecznym zwierzakiem,
w jego obecnym domu tymczasowym.
5. Kiedy już upewnimy się, że będziesz dla naszego czworonoga wymarzonym opiekunem,
ostatnim krokiem jest podpisanie umowy adopcyjnej, która jest obligatoryjną częścią
procedury adopcyjnej. Oczywiście masz prawo zapoznać się z jej treścią, zanim ją podpiszesz.
Za adopcję nie pobieramy żadnych opłat, lecz jeśli zechcesz pomóc nam finansowo,
możesz to zrobić, wpłacając darowiznę na nasze konto.
6. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru odpowiedniego opiekuna.
Mamy nadzieję, że ta procedura nie odstraszy cię od adopcji naszego czworonogiego
podopiecznego. Codziennie, wraz z ekipą lekarzy weterynarii, ratując wiele małych istot,
wkładamy w pomoc im całe swoje serca i poświęcamy bardzo dużo, aby dalsze ich życie było
„usłane różami”. Dlatego właśnie oddając do adopcji zwierzaki, chcemy mieć pewność, że
będziesz odpowiedzialnym opiekunem dla naszego pupila. Ty natomiast masz pełen dostęp do
informacji na temat wybranego psa lub kota, a także naszą pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba.
POWODZENIA!
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