
Regulamin Adopcji Wirtualnych 

psów przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie 

prowadzonym przez TOZ Oddział w Chorzowie: 

§ 

1. Uczestnikiem Adopcji Wirtualnej może być tylko osoba pełnoletnia, 

posiadająca dowód osobisty. Dane potrzebne do umowy to: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, telefon kontaktowy, mail kontaktowy, pesel (dotyczy osób 

prywatnych). Udział w Adopcji Wirtualnej mogą brać również 

firmy/przedsiębiorstwa oraz szkoły/przedszkola. 

2. Wpłaty należy kierować na konto: TOWARZYSTWO OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI w Polsce, Oddział w Chorzowie, UL. OPOLSKA 36, 41-500 

CHORZÓW, PKO B.P. O/CHORZÓW 90 1020 2368 0000 2202 0022 8247.  

Tytuł przelewu: ADOPCJA WIRTUALNA. 

3. Kwota wpłaty zależna jest od możliwości i chęci osoby adoptującej 

wirtualnie. Proponujemy dwie stawki do wyboru: 30zł lub 50zł. 

4. Wpłacane pieniądze (darowizny) przeznaczane są na bieżące potrzeby 

zwierząt przebywających w Schronisku. Kwota pieniędzy wpłacana przez 

konkretną osobę na wybranego psa jest jedynie umowna. Schronisko 

nie przeznacza przekazanych funduszy jedynie na danego psa. Pula pieniędzy 

z całości Adopcji Wirtualnej przeznaczana jest na wszystkie zwierzęta 

przebywające w Schronisku. Przykładowe potrzeby, które zasilane są z Adopcji 

Wirtualnej to: renowacja bud i kojców, karma dla zwierząt, żwirek dla kotów, 

szczepionki, lekarstwa, zabiegi operacyjne, obroże, smycze, środki czystości, itp. 

5. Schronisko / TOZ Oddział w Chorzowie zastrzega sobie prawo wydania 

do adopcji stałej psa adoptowanego wirtualnie. W takim przypadku Schronisko 

wybiera innego psa. 

6. Adopcji Wirtualnej podlega tak zwany „Pies miesiąca” wyznaczony przez 

Schronisko do 5-go dnia każdego miesiąca. Jeżeli w trakcie swojej Adopcji 

Wirtualnej pies trafi do nowego domu stałego, Schronisko zobowiązuje się 

do wyznaczenia nowego „Psa Miesiąca” w ciągu 7-miu dni. 



7. W przypadku rezygnacji z Adopcji Wirtualnej - prosimy o kontakt pod 

adresem mailowym - schroniskochorzow@wp.pl, telefoniczny – 32 249 84 52 

lub w wiadomości prywatnej na Facebooku. Rezygnacja może nastąpić 

w każdym momencie i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. 

8. Darowizny przekazane na Adopcję Wirtualną nie są w żadnym przypadku 

zwracane osobom wpłacającym. 

9. Nie dokonywanie regularnych wpłat jednoznaczne jest z rezygnacją z Adopcji 

Wirtualnej. 

10. Schronisko zamieszcza w Internecie (Facebook, strona 

www.chorzow.schronisko.com) listę osób Adoptujących Wirtualnie. Dane, które 

są podane do informacji publicznej to: imię, nazwisko (lub nazwa firmy) oraz 

miasto. Podpisanie umowy Adopcji Wirtualnej pieska stanowi automatyczne 

wyrażenie zgody na upublicznienie w/w danych. W przypadku nie wyrażenia 

takiej zgody należy zamieścić stosowną ręczną adnotację u dołu umowy. 

11. Schronisko / TOZ Oddział w Chorzowie aktualne informacje dot. Adopcji 

Wirtualnej zamieszcza na stronie www.chorzow.schronisko.com oraz 

na Facebooku. 

12. Istnieje możliwość odwiedzenia „Psa Miesiąca”/wirtualnie adoptowanego 

pupila w Schronisku po wcześniejszym ustaleniu wizyty. 

13. Do adopcji wirtualnej przeznaczone są jedynie psy. 

14. Z wszelkimi pytaniami należy kierować się na adres mailowy - 

schroniskochorzow@wp.pl, pod numer tel – 32 249 84 52 lub w wiadomości 

prywatnej na Facebooku. 

 

 

 

Chorzów, 18 października 2016 roku 
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