REGULAMIN ADOPCJI WIRTUALNEJ
ZWIERZĘCIA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ
STOWARZYSZENIA ADOPCJE BULDOŻKÓW
USTANOWIONY DNIA 21.04.2012r.
1. Adopcja wirtualna oznacza darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Adopcje Buldożków. Pieniądze z
wpłat będą przeznaczone wyłącznie na potrzeby utrzymania, wyżywienia i leczenia konkretnego
psa, na którego zostanie zadeklarowana wpłata.
2. W zamian za wpłaty związane z adopcją wirtualną Stowarzyszenie będzie umieszczało przy
wizytówce psa na stronie internetowej nick osoby adoptującej wirtualnie dane zwierzę, tzw.
wirtualnego opiekuna. Nick będzie widoczny na stronie http://adopcjebuldozkow.pl dopóki, doputy
wirtualny opiekun będzie dokonywał wpłat na dane zwierzę.
3. W przypadku niedokonania przez wirtualnego opiekuna przelewu przez 1 miesiąc od ostatniej
wpłaty, Stowarzyszenie uznaje to za rezygnację z adopcji wirtualnej i tym samym usunie przy
wizytówce psa na stronie internetowej nick danej osoby adoptującej wirtualnie dane zwierzę, tzw.
wirtualnego opiekuna.
4. Opiekunów wirtualnych danego psa może być wielu.
5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do oddania wirtualnie adoptowanego psa do prawdziwej
adopcji. W takim przypadku adopcja wirtualna traci ważność, wizytówka psa zostaje usunięta ze
strony (wraz z nickiem wirtualnego opiekuna), a Stowarzyszenie w ciągu 2 tygodni od daty
adopcji zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wirtualnego opiekuna.
6. Stowarzyszenie nie zwraca pieniędzy wpłaconych na rzecz wirtualnej adopcji psa. W przypadku
wpłaty na psa, który w ciągu miesiąca, za który była wpłata, zostanie przekazany do prawdziwej
adopcji, Stowarzyszenie może zaproponować w ramach tej wpłaty innego psa do adopcji
wirtualnej.
7. Wirtualnym opiekunem może zostać tylko osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia posiadająca
zgodę opiekunów na wirtualną adopcję psa. W przypadku osób niepełnoletnich należy podać
dane kontaktowe (imię i nazwisko, email, telefon) opiekuna, nick może należeć do osoby
niepełnoletniej (to on będzie wyświetlany na stronie).
8. Stowarzyszenie udostępnia wirtualnemu opiekunowi dostęp do forum adopcyjnego
http://forum.adopcjebuldozkow.pl, w celu bieżącego śledzenia informacji o adoptowanym
wirtualnie zwierzęciu. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przekazywania za pośrednictwem
forum informacji dotyczących danego zwierzęcia przynajmniej raz w miesiącu.
9. W zamian za adoptowanie psa wirtualnie Stowarzyszenie postara się zrobić wszystko by pomóc
konkretnemu zwierzęciu.
10. Odpowiedzialny za adopcje wirtualne jest Zarząd Stowarzyszenia Adopcje Buldożków. Wszelkie
wątpliwości dotyczące adopcji wirtualnych można konsultować drogą e-mailową:
pomoc@adopcjebuldozkow.pl
11. Regulamin adopcji wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Stowarzyszenia
Adopcje Buldożków.
12. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
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