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Zaginął 

 

Edytuj poniższe punkty usuwając samouczek i zastępując go treścią ogłoszenia i informacjami na 

temat zaginionego zwierzęcia. 

 

1. Data 

 

2. Imię zwierzęcia 

 

3. Rasa 

 

4. Wygląd 

 

5. Wiek 

  

6. Okoliczności zaginięcia 

 

 

 

 

 

 

7. Czy zwierzę jest zaczipowane 

 

8. Osoba kontaktowa 

 

9. Telefon kontaktowy lub inna forma kontaktu 

 

10. Czy zwierzę jest leczone 

 

11. Czy miał obrożę z wisiorkiem identyfikacyjnym 

 

12. Nagroda za skuteczne odnalezienie zwierzęcia? 

 

13. Uwagi dodatkowe 

 

14. Załączone zdjęcia do ogłoszenia 
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Jakie informacje są potrzebne aby ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu było jak najdokładniejsze. 

 

1. Data. Kiedy zaginął pupil. 

2. Imię. Czasami warto podad na jakie zawołanie reaguje. 

3. Rasa zwierzęcia. 

4. Wygląd. Znaki szczególne. 

5. Wiek. 

6. Okoliczności jego zaginięcia czyli:  

 Data (dzieo, miesiąc, rok) i ewentualnie godzina zaginięcia 

 Dokładne miejsce zaginięcia. Podaj miasto, ulicę z numerem, który określi dokładniejszą 

lokalizację. 

 Opisz jak doszło do zaginięcia zwierzęcia np. spłoszył się wystrzału, huku petardy itp. 

7. Jeśli zwierzę jest zachipowane to również podaj taką informację. Straż Miejska oraz lecznice 

weterynaryjne sprawdzają czy bezpaoskie zwierzęta są zaczipowane. 

8. Osoba kontaktowa, do której należy się zgłaszad z informacjami na temat zaginionego 

zwierzęcia. 

9. Telefon kontaktowy (jeśli ktoś nie chce podawad swojego prywatnego numeru telefonu – a 

nie powinien tego robid - to doradzamy skorzystad z telefonu na kartę z nowym numerem, 

który ma służyd tylko dla potrzeb ogłoszenia), email (ale musi byd stale monitorowany), 

komunikatory. Technologia oferuje wiele możliwości kontaktu jednak nadal najszybszy i 

najpopularniejszy jest telefon. 

10. Czy jest w trakcie leczenia. Zwierzę może byd nie w pełni sprawne ruchowo, może 

przyjmowad leki itp. 

11. Jeśli pupil miał obrożę lub wisiorek z danymi kontaktowymi to wspomnij o tym.  

12. Warto zaoferowad nagrodę pieniężną. To zwykle dodatkowy bodziec do zaangażowania się w 

poszukiwania. 

13. Uwagi – dodatkowe informacje. 

14. Zdjęcie lub kilka zdjęd jak najlepszej jakości. 
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W przypadku zaginięcia zwierzęcia warto o tym zdarzeniu zawiadomid: 

 Okoliczne schroniska i gabinety weterynaryjne (zostaw ulotkę na tablice ogłoszeo) 

 Służby mundurowe tj. Policję (kradzież), Straż Miejską (to oni zazwyczaj wyłapują zwierzęta 

po zgłoszeniu), nadleśnictwo. Oczywiście nie jest powiedziane, że zareagują jednak nie 

zaszkodzi ich powiadomid. Funkcjonariusz też człowiek, może także miłośnik zwierząt. 

 Rozwieszad ogłoszenia o zaginięciu zwierzęcia; bardzo dużo ogłoszeo. Pies, w zależności od 

wielkości, może zawędrowad nawet na odległośd 40 km, a więc nasycenie informacją o 

zaginięciu musi byd duże. 

 Umieścid ogłoszenie na portalach informacyjnych skupiających tego typu ogłoszenia; im 

więcej tym lepiej. 

 Pytad inne osoby, które spotkamy w miejscu zaginięcia zwierzęcia. Warto pozostawid kontakt 

do siebie. 

 Jeśli pies zgubi się na spacerze to zostao w tym miejscu; pies wróci po własnych śladach, 

chyba że spotka go jakieś nieszczęście 

 

 


