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TÂRG DE ADOPȚII CĂȚEI ŞI PISICI
EVENIMENT CARITABIL CU INTRARE LIBERĂ PENTRU IUBITORII DE ANIMALE
Pentru că iubim aceste suflete extraordinare,
Pentru că ei sunt puri şi nevinovați,
Pentru că ei ne bucură viețile în fiecare zi şi ne iubesc necondiționat,
Pentru că fără sprijinul nostru nu ar supraviețui,
Pentru că noi credem că ei merită toată atenția noastră,
Pentru că dorim să împărtăşim cu Dumneavostră toate bucuriile pe care ei ni le aduc,
asociația pentru protecția animalelor Pet Hope împreună cu asociația Studenților de la Facultatea de
Medicină Veterinară organizează duminică, 10 iulie 2011, la capătul străzii Ion Slavici, în zona
Freidorf (lângă stația de gaz) din Timişoara, între orele 10:00 şi 16:00, un nou târg pentru adopții
căței şi pisici.
Vă invităm să participați şi Dumneavoastră cu mic cu mare, să adoptați gratuit un cățel, o pisicuță
sau, de ce nu, chiar mai mulți!
În cadrul evenimentului vor fi oferiți spre adopție un număr de aproximativ 50‐60 de câini şi pisici,
pui şi adulți, de diferite talii, culori şi temperamente, care de care mai frumoşi şi mai inteligenți. Veți
putea cunoaşte poveştile fiecăruia dintre ei, pentru că fiecare dintre aceste poveşti sunt lecții
cutremurătoare de viață!
Pisicile şi câinii sunt deparazitați, vaccinați, au carnet de sănătate iar adulții sunt şi sterilizați. La
cerere, cei care adoptă un cățel vor putea să‐şi microcipeze cățelul adoptat pe loc.
În măsura în care nu aveți posibilitatea să adoptați, dar doriți să oferiți o şansă unui cățel sau unei
pisicuțe, puteți face donații la fața locului, atât în bani cât şi în produse. Orice sprijin din partea
Dumneavoastră este binevenit!
Totodată, dacă doriți să vă implicați activ în protecția animalelor fără stăpân, vă aşteptăm cu brațele
deschise! Vom oferi informații tuturor celor care doresc să ofere o mână de ajutor animalelor fără
stăpân dar nu au un cadru organizat în care să o poată face. Vom prezenta şi soluțiile noastre pentru
rezolvarea problemei câinilor străzii, soluții care cu ajutorul şi implicarea Dumneavoastră, vor
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conduce la îmbunătățirea imaginii oraşului nostru, a calității vieții animalelor cât şi a întregii societăți
civile. Activitatea noastră implică muncă susținută şi constanță, motiv pentru care avem mare
nevoie de sprijinul Dumneavoastră!
Chiar dacă nu doriți să adoptați un cățel sau o pisică, dar doriți să petreceți o duminică plăcută, aveți
posibilitatea să urmăriți câteva momente deosebite în cadrul târgului nostru, pentru că vor avea loc
demonstrații de dresaj canin oferite de dresorul Valentin Chiriță precum şi de dresorii de la Dog City.
În premieră, va avea loc un concurs/expoziție, având de această dată ca protagonişti câini metişi de
la care avem cu toții, atât cei mici cât şi cei mari, multe de învățat ! În cadrul acestei expoziții,
înscrierile se efectuează pe loc şi participanții vor avea parte de probe inedite.
Într‐o atmosferă de vacanță, veți putea servi un suc şi o gustare delicioasă, petrecând o zi de vară
la iarbă verde!
Haideți să arătăm lumii întregi că şi timişorenii au suflet mare când vine vorba de animale! Haideți să
facem fiecare din noi puțin mai mult, pentru că ceea ce pentru noi înseamnă un efort minim pentru
ei înseamnă un întreg univers!
Vă vom oferi cu mare drag sfaturi din experiența noastră de până acum. Vă vom răspunde la
întrebări pentru a găsi împreună soluții la problemele Dumneavoastră din acest domeniu. Alături de
noi, de cățeii pe care îi avem în grijă, de momentele deosebite pe care le‐am pregătit pentru
Dumneavoastră, suntem siguri că vom petrece împreună o zi de neuitat.
Vă aşteptam cu drag!
IMPORTANT: Din motive medicale, toate animalele care vizitează târgul trebuie să aibă carnet de
sănătate vizat la zi. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Locatia târgului: pensiunea de câini a dresorului Valentin Chiriță, în cartierul Freidorf, la capătul
străzii Ion Slavici, lângă stația de gaz (Expres 7) din Timişoara.
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