Támogatói Szerződés
Mely létrejött a Verebért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) és az Örökbefogadó között:

Örökbefogadó neve: ..............................................................................................
Személyi igazolvány száma: ..................................................................................
Címe: ........................................................................................................................
E-mail címe/Telefonszáma: .................................................................................
az alábbi feltételekkel:
1.Az Egyesület jelzett naptól hozzájárul a következő leírású ló örökbefogadásához az Örökbefogadó részére

Név: ........................................................................ Fajta: ................................. Ivartalanított: igen/nem
Azonosítószám: ...................................................... Születési idő: ..................... Ivar:
kanca/csődör/herélt
Származás: .............................................................. Szín: ..................................
Tartás helyszíne: Égi Íj Völgye, Vereb
Tartási tanácsok/további javasolt orvosi kezelések: .........................................
2.Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatot örökbe fogadja 1 év, azaz egy év (365 naptári nap) határozott időtartamra, ellátásáról odaadó szeretettel,
lelkiismeretesen gondoskodik. Kijelenti, hogy a lovat támogatás céljából fogadja örökbe és a fent megadott helyszínen (Égi Íj Völgye) fogja tartani.
Örökbefogadó vállalja, hogy a lótartásra vonatkozó szabályok betartásával összhangban gondoskodik az örökbefogadottról. Az örökbefogadás
ideje alatt … rendszerességgel a lovat látogatja. Az Egyesület vállalja, hogy az örökbefogadás határozott időtartamát követően is lehetőséget
biztosít a ló újabb örökbefogadására, annak gondját viseli, tartásának és ellátásának költségeit fedezi. Az Egyesület vállalja, hogy a lótartáshoz
kapcsolódó eszközök tárolását a helyszínen biztosítja, a rendelkezésre álló eszközök rendeltetésszerű használatához hozzájárul.
3.Örökbefogadó vállalja, hogy a mindenkori hatályos Állatvédelmi Törvényekben szereplő rendszabályoknak és a felelős állattartás kívánalmainak
megfelelően gondozza örökbefogadott lovát, biztosítja annak megfelelő mozgásterét a látogatások során, amennyiben szükséges orvosi ellátásához
hozzájárul. Az Egyesület ismeretei szerint az örökbefogadott ló egészséges állapotú.
4.Örökbefogadó kijelenti, hogy az örökbefogadott ló költségeihez minden hónap 10. napjáig … Ft, … forint összeggel hozzájárul.
5.Örökbefogadó gondoskodik róla, hogy neve és címe/elérhetősége mindenkor rendelkezésre álljon az Egyesület elnöke részére. Az Egyesület
pedig vállalja, hogy az örökbefogadott lovat érintő bárminemű egészségügyi, az örökbefogadott ló életminőségét befolyásoló tényezőkről azonnal
tájékoztatja az Örökbefogadót.
6.Az Egyesület vállalja, hogy az örökbefogadás időintervalluma alatt folyamatos lehetőséget, biztosít az örökbefogadott ló meglátogatására. Ennek
érdekében az Örökbefogadó vállalja, hogy elérhetőségében bekövetkezett lényeges változásokról az Egyesületet értesíti.
7. Az Örökbefogadó vállalja, hogy az évente 2 alkalommal megtartásra kerülő szülői értekezlet, elnevezésű, a Verebért Egyesület által szervezett
fórumon részt vesz.
8. Az Egyesület az örökbefogadó számára az Örökbefogadott ló szerszámos szekrényéhez átadás-átvételi bizonylat ellenében kulcsot biztosít. A
karám, körkarám használatához, annak használati rendjét betartva, hozzájárul. A vizesblokk használatát biztosítja. Az Egyesület az
Örökbefogadásról Emléklapot állít ki díjmentesen.
9. A ló örökbeadása után is az Egyesület tulajdonában marad. Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződés megszegése esetén
rendelkezzék az örökbefogadott ló további sorsa felől, szükség esetén a támogatói szerződés semmisnek tekintse, az örökbefogadó számára a
Verebi Huculok látogatásához ne járuljon hozzá.
10. Örökbefogadó vállalja, hogy betartja ennek a szerződésnek minden pontját, valamint, hogy a 9. pont életbe lépésénél lemond minden
jogorvoslatról.
Elolvastam, megértettem és magamra illetve az Egyesületre nézve kötelező érvénnyel elfogadom a Támogatói Szerződést.

Kelt: Vereb, 2018. hónap
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Örökbefogadó

Az Egyesület elérhetőségei:
Verebért Egyesület
2477 Vereb, Vajda János út 5.
Webcím: verebert-egyesulet.hu
Telefon: 06-70-4334009
Adószám: 18206885-1-07
Bankszámla szám: 57800019-10004885
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