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Campanya d'Apadrinaments de la Fundació
Certificat d'Apadrinament

DADES DE L'APADRINADOR/A
Nom
Cognoms
DNI
Adreça
Ciutat
Codi postal
Província
Telèfon
Correu Electrònic

DADES BANCÀRIES
Entitat
Número IBAN
Periodicitat del càrrec

20 euros bimensuals

Periodicitat substitutiva

DADES DE L'ANIMAL DE COMPANYIA APADRINAT (a emplenar per l'entitat)
Espècie

Canina

Raça
Núm. Entrada Ultimallar
Data apadrinament

D’acord amb el dret d’informació establert al article 12 del mateix RGPD, pot sol·licitar tota informació sobre el tractament de les seves dades personals
a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA PELS ANIMALS DE COMPANYIA DEL CAMP DE TARRAGONA a través del correu electrònic info@fundacioanimals.org

info@fundacioanimals.org

/

www.fundacioanimals.org

/

Apartat postal 153

/

43330 Riudoms

Pàg. 1

Condicions generals de l'apadrinament

La durada mínima de l'apadrinament és de dos mesos. És obligatori comunicar la baixa a l'entitat.
La campanya d'apadrinaments es durà a terme a les instal·lacions de l'Última Llar, “entitat col·laboradora de la
nostra Fundació“, i consistirà en apadrinar a un animal resident en aquest mateix centre per oferir-li un tracte
personalitzat. L'apadrinador té la possibilitat de poder venir a visitar-lo per passejar-lo en unes instal·lacions
habilitades al mateix centre per aquesta finalitat.
Hi ha una donació mínima de 20 euros bimensuals, a partir d'aquí cadascú pot realitzar la donació que desitgi.
Aquesta aportació està destinada a garantir el bon funcionament de la campanya d'apadrinaments i per
millorar la qualitat de vida de la totalitat dels animals del Centre.
L'import de la donació al que es fa referència a l'apartat anterior, es carregarà el dia 10 de cada dos mesos amb
càrrec al compte bancari que l'apadrinador designi a l'efecte. El càrrec es renovarà de forma automàtica fins
que l'apadrinador ens comuniqui per via telefònica, trucant al núm. de telèfon 669895660 o per correu
electrònic a l'adreça info@fundacioanimals.org l'ordre de finalitzar el càrrec bimensual. Es prega donar aquest
avís amb un mes d'antelació al pròxim càrrec. L'anul·lació del càrrec suposarà la fi de l'apadrinament.
Un cop rebuda la sol·licitud d'apadrinament i degudament gestionada s'enviarà a l'apadrinador un carnet
d'apadrinament i una carta informativa on hi constarà la identificació de l'animal de companyia apadrinat amb
una fotografia d'aquest.
L'assignació de l'animal apadrinat serà facultat de la Fundació, amb un criteri base d'antiguitat al centre,
entenent que els animals que porten més temps al centre són els que més es mereixen ésser apadrinats.
S'acceptaran indicacions de l'apadrinador en cas del sexe, edat, mida..., de l'animal apadrinat, sempre que es
comuniquin a la fulla de sol·licitud d'apadrinament.
Un cop l'animal de companyia causi baixa al centre, bé perquè ha estat adoptat o per mort. L'apadrinament
continuarà vigent amb un altre animal. Si l'apadrinador ja ha establert vincles afectius amb un altre animal, pot
passejar aquest gos, o si ho desitja, pot demanar que triem nosaltres un altre gos per apadrinar.
La Fundació i l'apadrinador no són propietaris dels animals apadrinats i es limiten a facilitar, tutelar i dur a
terme la campanya d'apadrinament. L'apadrinament no frena l'adopció. Tot gos apadrinat pot ser adoptat en
qualsevol moment.
Periòdicament en qualitat de col·laboradors de la Fundació s'enviarà a tots els apadrinadors un full informatiu
on s'explicarà les notícies, novetats i noves campanyes que realitzi la Fundació.
L'apadrinament és en tot moment una col·laboració lliure i voluntària per part de l´apadrinador amb la Fundació
Privada pels Animals de Companyia del Camp de Tarragona. Les tasques realitzades en qualitat d'apadrinador
de la Fundació es realitzen de forma lliure i voluntària per part de l'apadrinador i no estan lligades a cap
contracte laboral, contracte de prestació de serveis, ni contracte civil que suposi drets i obligacions recíproques.
La Fundació Privada d'Animals de Companyia i l’Última llar no es responsabilitza dels danys que puguin ser
ocasionats pels animals acollits, tant dins com fora del refugi. Tanmateix els voluntaris i apadrinadors es
responsabilitzen de totes les accions i/o activitats realitzades amb els animals.
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Condicions específiques de l´apadrinament

Els horaris de la campanya d'apadrinaments és de dilluns a dissabte de 10 a 14 hores i els diumenges i festius de 10
a 12 hores. S'ha de complir escrupolosament l'horari d'apadrinaments, a l'hora de tancar tots els animals han d’estar
a les seves gàbies. Els gossos s'han de guardar 10 minuts abans de l'hora del tancament del centre com a molt tard.
Els gossos no es poden agafar directament de les gàbies dels patis ni de la nau (instal·lació de formigó de la gossera).
Els gossos són entregats pels voluntaris o per apadrinadors més experimentats. Amb el temps, els apadrinadors si
voleu, podeu aprendre a agafar el seu gos apadrinat de la gàbia.
Els gossos de la quarantena d'entrada (Gàbies 21, 22, 23, 24, 25, 26) i quarantena transitòria, (15, 17, 19), no es
poden passejar. Són gossos que acaben d'entrar al centre i d'altres que per algun motiu, sanitari o de comportament,
estan provisionalment en observació. No es poden passejar als cadells.
L'únic lloc on poden estar lliures els animals és al pati de passeig, el trasllat dels animals de la seva gàbia al pati i
viceversa s'ha de realitzar amb el gos lligat. Aquesta mesura es pren per evitar que els animals s'escapin del centre a
l'entrada d'un vehicle a la instal·lació i també per respecte als visitants de la gossera. Els patis de passeig s'han de
compartir.
Està totalment prohibit el passeig dels gossos pel recinte del cementiri, per respecte als usuaris del cementiri.
L'apadrinador només podrà passejar al seu gos apadrinat. Queda totalment prohibit passejar gàbies senceres.
Un animal pot tenir diversos padrins igual que una persona pot apadrinar més d'un animal.
Per evitar problemes intestinals i sanitaris, als gossos no se'ls hi podrà portar menjar de casa.
Es demana confidencialitat amb els casos tractats al Centre. Prohibit difondre informació dels animals i del centre
per xarxes socials, grups de whatsapp, correus electrònics.... (Un grup de whatsapp reuneix les característiques d'una
xarxa social). També està prohibit utilitzar el nom de l'entitat en grups o xarxes socials.
Segons la Llei de Protecció de Dades, queda totalment prohibit compartir, guardar i distribuir dades personals de
terceres persones relacionades amb el centre. No està permès utilitzar les dades personals de les fitxes dels animals.
La informació de les fitxes dels gossos és confidencial, queda totalment prohibit utilitzar la informació d'aquestes
fitxes, trucar als antics propietaris, a futurs adoptants.... Tampoc està permès demanar el telèfon als visitants i futurs
adoptants del Centre. Queda totalment prohibit realitzar trucades telefòniques en nom de l'entitat.
No està permès fer fotografies a les instal·lacions, ni als animals del centre i no es podran difondre's en cap mitjà. En
cas de voler fer-ne alguna s'ha de demanar permís per escrit al personal del centre per autoritzar-lo.
L’apadrinador es responsabilitzarà del comportament, vigilància i seguretat dels menors que l’acompanyin. Els nens
no poden anar lliurement pel Centre sense la supervisió d'un adult.
L'apadrinador autoritza el dret d'imatge propi i dels menors que l'acompanyen. La Fundació pot utilitzar les imatges
i gravacions i difondre-les per les xarxes socials.
Els apadrinadors que amb més de 3 mesos d'antiguitat al Centre vulguin implicar-se més, poden demanar informació
sobre el voluntariat.
La Fundació és una entitat privada i es reserva el dret d'admissió i l'expulsió dels voluntaris i/o apadrinadors que no
compleixin les normatives del Centre.
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Full d'acceptació de les condicions generals i específiques

Un cop llegides les condicions generals presents a la plana dos d'aquest mateix document i les
condicions específiques presents a la plana tres, el Sr./Sra.
amb DNI o NIE numero
el dia

i domiciliat a la ciutat de
accepta, totes les condicions generals i específiques.

Per donar constància de l'acceptació de les normes es signa aquest full al municipi de
avui dia

de

,

de 20

de

,

.

de 20

Nom

Signatura
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