
Świąteczne pudełko ma…

cztery łapy!!!

Europa zmienia trendy świątecznych prezentów!
Podaruj najbliższym oryginalny pakunek… i zrób coś niekonwencjonalnego, coś prze- 
ciwko powszechnej konsumpcji. Zamień kolejny krawat, książkę lub zestaw filiżanek na… 
wdzięczność najwierniejszego przyjaciela.  W naszym wirtualnym sklepie możesz kupić 
garść ciepła na zimowe noce, zastrzyk szczęścia lub wykwintny posiłek w schroniskowej 
stołówce.

Jak to działa?

A:  Wybierasz zwierzę:

więcej możliwości na   www.psitulmnie.pl/galeria.php  ewentualnie zdajesz się 
na wybranego przez nas zwierzaka.

Benek Rex Kaja



B:  Wybierasz prezent z poniższej listy:

1.  wirtualna adopcja:

za tę kwotę staniesz się wirtualnym opiekunem jednego z naszych podopiecznych 
(psa lub kota). Twój zwierzak będzie miał zapewnioną opiekę, miejsce pod ciepłym 
dachem, serce naszych wolontariuszy i przede wszystkim pełną miskę każdego dnia! 
Gdyby mógł, pewnie podarowałby Ci napiwek po tak doskonałym posiłku!

2.  smycz i obroża:

za tę kwotę nasz jeden pies otrzyma obrożę i smycz dzięki czemu nasi wolontariusze  
będą mogli go zabierać na spacery przy okazji ucząc jak na spacerze winno się 
zachowywać, a czy jest coś co psy kochają bardziej? Pieski nauczone prawidłowego 
chodzenia na smyczy łatwiej znajdują nowy dom.
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3.  szczepienie, smycz i obroża: 

• Za tę kwotę sponsorujesz jedno specjalistyczne szczepienie. Gratulujemy, właśnie 
zostałeś lekarzem rodzinnym!

•  Dodatkowo pies otrzyma obrożę i smycz dzięki czemu nasi wolontariusze będą  
mogli go zabierać na spacery, a czy jest coś co psy kochają bardziej? Pieski nauczone 
prawidłowego chodzenia na smyczy łatwiej znajdują nowy dom.

4.   legowisko, czip, szczepienie, smycz i obroża:

• Piesek zostanie oznaczony specjalnym czipem, aby nigdy więcej nie musiał znosić 
rozłąki z ukochanym opiekunem – nawet gdy sam postanowi pozwiedzać okolicę. 
Dzięki czipowi łatwo odnajdziemy jego domek :). 

• Kupimy mu chroniące przed zimnem legowisko. Nasz pupil będzie tu o Tobie śnił!
• Jego zdrowie wzmoci specjalistyczna szczepionka. Gratulujemy! Właśnie zostałeś 

lekarzem rodzinnym! 
•  Dodatkowo pies otrzyma obrożę i smycz dzięki czemu nasi wolontariusze będą mo-

gli go zabierać na spacery, a czy jest coś co psy kochają bardziej? Pieski nauczone 
prawidłowego chodzenia na smyczy łatwiej znajdują nowy dom.
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5. Specjalny pakiet dla kota (czip i szczepienie)

•  Kotek zostanie oznaczony specjalnym czipem, aby nigdy więcej nie musiał znosić 
rozłąki z ukochanym opiekunem – nawet gdy sam postanowi pozwiedzać okolicę. 
Dzięki czipowi łatwo odnajdziemy jego domek:).

•  Dodatkowo podarujesz mu zastrzyk zdrowia w formie specjalistycznego szczepie-
nia. Gratulujemy! Właśnie zostałeś lekarzem rodzinnym!

C:  Jak podarować jeden z pakietów? 

Dokonujesz przelewu na konto – w tytule przelewu piszesz imię wybranego zwi-
erzaka oraz imię osoby, której Ty chcesz ofiarować prezent oraz OBOWIĄZKOWO po-
dajesz adres email. Jeśli chcesz abyśmy wybrali zwierzaka za Ciebie wpisz jedynie 
imię osoby dla której przeznaczony jest prezent oraz swój adres e-mail.

Możliwość płatności on-line lub kartą kredytową: www.psitulmnie.pl - Pay Pal

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Zabrzu

ul. Wolności 278, 41-800 - Zabrze

konto bankowe:
Bank Pekao S.A.

Oddział w Zabrzu
58 1240 4849 1111 0000 5351 3032

SWIFT PKOPPLPW

D: Po otrzymaniu wpłaty, na Twoje konto mailowe prześlemy Ci prezent w pliku 
PDF, możesz go teraz wydrukować i obdarować kogoś bliskiego.
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