Regulamin Akademii ZOOdkrywców
- edycja 2018 1. Akademia ZOOdkrywców działa na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
w Chorzowie i stanowi cykl sześciu eventów edukacyjnych, które realizowane będą
w następujących terminach:
a) Dzień Lasu: sobota 17 marca 2018 r.
b) Dzień Ptaków: sobota 7 kwietnia 2018 r.
c) Dzień Bioróżnorodności: niedziela 20 maja 2018 r.
d) Dzień Pszczoły: niedziela 12 sierpnia 2018 r.
e) Dzień Nosorożca: sobota 22 września 2018 r.
f)

Dzień Zwierząt: niedziela 7 października 2018 r.

2. Akademia ZOOdkrywców jest powołana w celu:


popularyzacji wiedzy przyrodniczej wśród gości ogrodu zoologicznego,



rozwijania przyrodniczych zainteresowań oraz postaw sprzyjających ochronie
przyrody i różnorodności biologicznej,



promocji aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,



stworzenia warunków do kreatywnej zabawy na terenie zoo.

3. ZOOdkrywcą może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, status
społeczny itp.
4. Warunkiem udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach Akademii ZOOdkrywców
jest przybycie do zoo w dniu danego wydarzenia oraz wejście na teren ogrodu na
podstawie zakupionego biletu, karnetu lub otrzymanego zaproszenia.
5. Udział w Akademii ZOOdkrywców jest dobrowolny i nie pociąga za sobą żadnych
dodatkowych zobowiązań.
6. Do Akademii można zapisać się podczas trzech pierwszych eventów, wymienionych
w pkt. 1, a fakt ten powinien być potwierdzony pobraniem Indeksu ZOOdkrywcy oraz
jego zarejestrowaniem, poprzez wypełnienie otrzymanego formularza zgłoszeniowego.
Zarówno Indeksy, jak i formularze zgłoszeniowe dostępne są u pracowników zoo
obsługujących dane wydarzenie.
7. Każdy ZOOdkrywca może dopisać do swojego Indeksu maksymalnie trzy osoby
towarzyszące, które wraz z nim stanowić będą drużynę. Nie jest konieczne, aby wszyscy
członkowie drużyny brali udział w każdym wydarzeniu organizowanym w ramach
Akademii.

8. Każdy uczestnik Akademii ZOOdkrywców może być przypisany tylko do jednego
Indeksu.
9. W czasie każdego wydarzenia zorganizowana będzie gra terenowa związana z tematem
przewodnim danego eventu. Potwierdzeniem prawidłowego rozwiązania każdej z gier
będzie okolicznościowa pieczątka wbijana na mecie do Indeksu ZOOdkrywcy.
Dodatkowo fakt ten powinien zostać odnotowany przez pracownika zoo na zbiorczej
liście uczestników Akademii ZOOdkrywców.
10. W czasie ostatniego wydarzenia w cyklu, tj. obchodów Dnia Zwierząt, spośród
ZOOdkrywców, którzy w ciągu roku zbiorą najwięcej pieczątek (ale nie mniej niż 4),
wylosowani zostaną laureaci Akademii, którym wręczone zostaną nagrody:
a) zdobywcy 6 pieczątek wezmą udział w losowaniu karnetów rocznych do zoo na 2019
rok w ilości równoważnej z liczbą osób przypisanych do wylosowanego Indeksu oraz
zestawu dodatkowych upominków;
b) zdobywcy 5 pieczątek wezmą udział w losowaniu jednorazowych zaproszeń do zoo
ważnych w roku 2019 dla wszystkich osób przypisanych do wylosowanego Indeksu
oraz zestawu dodatkowych upominków;
c) zdobywcy 4 pieczątek wezmą udział w losowaniu jednorazowych zaproszeń do zoo
ważnych w roku 2019 dla dwóch wskazanych osób przypisanych do wylosowanego
Indeksu oraz zestawu dodatkowych upominków.
11. W przypadku, jeśli tylko jeden ZOOdkrywca zdobędzie w ciągu roku 6, 5 lub 4 pieczątki
wyszczególnione w pkt. 9 nagrody przyznane zostaną bez losowania.
12. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
13. Wyniki losowania są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
14. Rejestracja Indeksu ZOOdkrywcy oraz udział w wydarzeniach organizowanych
w ramach Akademii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Zoo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

