
Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Sklepy Wolne Od Futer 
/Fur Free Retailer

Niżej podpisany Podmiot oświadcza, iż z dniem ___________________ (określanym dalej jako 

Dzień złożenia oświadczenia) wszystkie projektowane, sprzedawane, reklamowane i promo-

wane przez niego ubrania, akcesoria lub inne produkty są zgodne z następującymi warunkami. 

Warunki Programu Sklepy Wolne Od Futer/ Fur Free Retailer:

1. Obecnie ani w przyszłości Podmiot nie będzie wykorzystywać, sprzedawać, reklamować 

oraz promować żadnych ubrań, akcesoriów lub innych produktów zawierających naturalne 

futra zwierzęce; 

2. Od Dnia złożenia oświadczenia Podmiot nie będzie zamawiać, wykorzystywać, reklamować 

ani promować żadnycht ubrań, akcesoriów lub innych produktów zawierających naturalne futra 

zwierzęce; 

3. Jeżeli obecnie lub w przyszłości Podmiot będzie wykorzystywać, sprzedawać, reklamować 

lub promować jakiekolwiek ubrania, akcesoria lub inne produkty zawierające sztuczne futra, 

powinien domagać się od wytwórcy tych produktów przedłożenia wiarygodnego potwierdzenia, 

że futro to nie jest naturalnego pochodzenia (tzn. nie jest futrem zwierzęcym); 

4. Podmiot powinien dostarczyć podpisany oryginał niniejszego oświadczenia do Stowarzy-

szenia Otwarte Klatki oraz zachować kopię dokumentu w swojej siedzibie lub głównym miejscu 

wykonywania działalności gospodarczej.

Oświadczenie nie jest prawnie wiążące dla wymienionego powyżej Podmiotu. W przypadku gdy Podmiot nie będzie dłużej speł-

niał warunków Programu Sklepy Wolne Od Futer/ Fur Free Retailer, oświadczenie stanie się nieważne. 



Definicje: 

1. Podmiot: osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, stowarzyszenie branżowe 
lub jakikolwiek inny podmiot prawny;

2. Dzień złożenia oświadczenia: data wskazana w niniejszym oświadczeniu, od której Podmiot 
działa zgodnie z warunkami Programu Sklepy Wolne Od Futer/ Fur Free Retailer;

3. Futro: skóra zwierzęca lub jej część pokryta włosami lub sierścią, w stanie surowym bądź 
przetworzonym lub skóra każdego zwierzęcia zabijanego dla jego futra, co dotyczy w szczegól-
ności, ale nie ogranicza się do norek, lisów, królików, karakułów, jenotów; 

4. Futro nie obejmuje: a) skór surowych lub przekształconych w produkty skórzane oraz skór, 
które w procesie obróbki zostaną całkowicie pozbawione włosów/ włókien/ wełny; b) materiałów 
wystrzyżonych i wyczesanych ze zwierząt, wełny, skóry owczej, kożucha; c) skór z włosiem, np. 
skóry bydlęcej; d) materiałów syntetycznych, które mają przypominać futro naturalne z wyglądu.

Niżej podpisany/a potwierdza, że jest przedstawicielem Podmiotu należycie upoważnionym do 
złożenia w jego imieniu niniejszego oświadczenia, a także posiada pełnię praw i kompetencji do 

zapewnienia wykonywania przez Podmiot zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia. 

Pełna nazwa Podmiotu: 

Adres pocztowy: 

Strona WWW: 

Nr telefonu: 

Imię i nazwisko os. składającej oświadczenie: 

Stanowisko os. składającej oświadczenie: 

Data: 

Podpis: 

Oświadczenie nie jest prawnie wiążące dla wymienionego powyżej Podmiotu. W przypadku gdy Podmiot nie będzie dłużej speł-

niał warunków Programu Sklepy Wolne Od Futer/ Fur Free Retailer, oświadczenie stanie się nieważne. 


