JARNÍ KASTRAČNÍ PROGRAM
spolku Klatovské Kočky z.s.
V souladu s podmínkami pro poskytnutí
příspěvku (na druhé straně) poskytneme
příspěvek na kastraci Vaší kočky nebo kocoura. Příspěvek bude
poskytnut formou poukazu,Vaše spoluúčast bude ve výši 150,- Kč
(cena kastrace je u kočky zhruba 6x a u kocoura 3x vyšší).

Vydáno je limitované množství poukazů - 25 ks.

Kde a kdy můžete o příspěvek získat?
KDE:

prodejna HAFAN, Domažlická 25, Klatovy
(u Penny Marketu)
KDY: středa 15.4.2015 od 16:00 do 18:00
sobota 18.4.2015 od 09:00 do 11:00
KOČKY S SEBOU NENOSTE! Respektujte prosím uvedenou
dobu a čtěte pečlivě podmínky pro poskytnutí příspěvku.
Prodejně HAFAN děkujeme, za poskytnutí zázemí.
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PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA KASTRACI KOČKY/KOCOURA
Podmínkou poskytnutí příspěvku je trvalé bydliště majitele zvířete v Klatovech nebo některé
z následujících obcí Čínov, Dehtín, Dobrá Voda, Drslavice, Habartice, Chaloupky, Kydliny,
Lažánky, Luby, Otín, Pihovice, Sobětice, Střeziměř, Kal, Kosmáčov, Křištín, Kvaslice,
Štěpánovice, Tajanov, Točník, Tupadly, Věckovice, Vícenice.
Poukazů je vydáno limitované množství - 25 ks. Na financování programu bude použit
zejména příspěvek poskytnutý našemu spolku městem Klatovy v loňském roce. Platnost
poukazu je časově omezena, je nutné ho uplatnit nejpozději do 30 dní od jeho vydání. Jeden
chovatel může čerpat příspěvek na nejvýše dvě zvířata. Příspěvek nebude poskytován
členům spolku.
Majitel zvířete kontaktuje spolek Klatovské kočky z.s. na uvedeném místě (v prodejně krmiv
HAFAN) a v uvedené době. Zástupci spolku na základě občanského průkazu a krátkého
pohovoru posoudí, zda jsou podmínky pro poskytnutí příspěvku splněny. Pokud ano, majitel
zvířete uhradí spolku spoluúčast ve výši 150,- Kč a obdrží poukaz na kastraci kočky/kocoura,
vyplněný na svoje jméno. Majitel nejpozději do 30ti dnů od obdržení poukazu, objedná zvíře
na kastraci ve Veterinární ordinaci Klatovy, adresa Koldinova 272, tel. 378 605 663. Před
provedením zákroku odevzdá poukaz veterinární ordinaci, ta na něj doplní datum kastrace,
razítko, podpis a uplatněný poukaz pak předá spolku zpět spolu s fakturou. Spoluúčast je
v případě nevyužití poukazu nevratná.
Zájemci o příspěvek budou posuzování individuálně, tak aby kastrační program splnil v
nejvyšší možné míře svůj účel. Tedy snížil do budoucna počty bezprizorných, toulavých a
opuštěných koček a také zamezil usmrcování nechtěných koťat, což je trestné i trestuhodné.
Spolek si zároveň vyhrazuje právo zájemce o příspěvek odmítnout, na poukazy není právní
nárok.
Klatovy, 6.4.2015
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