Adoptujte tučňáka
Pomozte zachránit tučňáky!
Ve spolupráci se společností SEA LIFE se zrodila možnost adoptovat tučňáka Humboldtového na 12
měsíců a pomoci tak zajistit bezpečnou budoucnost pro tento zranitelný druh tučňáka.
Obsahuje jednoduše pochopitelné instrukce – registrace probíhá na internetu nebo formou poštovní
obálky s potřebnými informacemi. Následně dostanete adoptivní certifikát a formulář pro
podporovatele tohoto druhu. Dále pak barevnou fotografii daného tučňáka a jednu volnou vstupenku
do jakéhokoliv parku SEA LIFE. Vaše adopce pomůže práci lidí v SEA LIFE v asociaci na záchranu
mořského života.
Co balíček obsahuje
Uvítací dopis
Základní informace k vašemu dárkovému balení
Registrační formulář k adopci
Malý katalog o ochraně tučňáků
Leták s nejznámějšími tučňáky
Suvenýr ve formě plakátu s tučňákem Humboldtovým
SEA LIFE letáček
Dále pak: personalizovaný certifikát o adopci, fotografii tučňáka a volnou vstupenku do jakéhokoliv
centra SEA LIFE, který vám bude doručen do měsíce od registrace.
Často kladené dotazy
Jak adopce funguje?
Držením a chováním těchto tučňáků v zajetí, organizace SEA LIFE dělá vše pro to, aby byl tento druh
co nejvíce zachován. Adoptováním tučňáka přispíváte k této činnosti a podporujete práci organizace
SEA LIFE a jejich snah o největší možné zachování mořského světa.
Kolik času mám na zaregistrování svého certifikátu?
Váš adoptivní certifikát musíte registrovat do data uvedeného po kolonkou „register by“.
Doporučujeme však provést registraci co nejdříve, čímž se celý proces urychlí.
Jak dlouho trvá moje adopce?
Vaše adopce počíná datem registrace a trvá plných 12 měsíců.
Jak dlouho trvá, než dostanu svůj ověřený adoptivní certifikát, fotografii a volnou vstupenku?

Tyto věci budou odeslány do 28 dnů od počátku registrace. Zřídka se stává, že se zásilka zdrží na
poště, nicméně nejčastěji můžete počítat s tím, že vám dorazí do měsíce a půl nejpozději.
Mohu navštívit svého tučňáka?
V divočině žijí Humboldtovi tučňáci za pobřežím Chile a Peru v Jižní Americe, tudíž návštěva není
možná. Nicméně mnoho center SEA LIFE je domovem mnoha tučňáků. Registrací získáte volný vstup
do jednoho z těchto center a budete tak mít možnost tento ohrožený druh sami navštívit. Abyste se
vyhnuli zklamání, zjistěte si před navštívením centra SEA LIFE, že tento druh tučňáků opravdu chovají.
Může se stát, že kvůli probíhajícím chovným programům, nebo kvůli přírodním faktorům, mohou být
tučňáci v krátkém čase přemístěni. Berte to prosím na vědomí při vaší návštěvě SEA LIFE. Děkujeme.
Upozornění: Toto dárkové balení je vyrobeno v asociaci se společností SEA LIFE, která je součástí
MERLIN Entertainments. SEA LIFE se nekoncentruje na záchranu jen jednoho zvířecího druhu, ale
rozkládá svoje působení všude tam, kde považuje za vhodné a kde je její pomoc nejvíce potřeba.
Kdyby váš zvolený projekt byl momentálně nedostupný, SEA LIFE si vyhrazuje právo umístit vaši
dotaci na takové místo, kde jsou finance zrovna nejvíce potřebné. Za každou osobu, která si registruje
tento balíček, daruje Gift Republic zhruba 10% ihned na konto SEA LIFE.

