REGULAMIN
nocnego zwiedzania Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie w dniu 24.06.2017 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem nocnego, pieszego zwiedzania jest Śląski Ogród Zoologiczny zwany dalej ŚOZ
w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej organizowanej przez Park Śląski.
2. Ilość uczestników nocnego zwiedzania Ogrodu Zoologicznego ograniczona jest do liczby
200 przy zakupie biletów na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.
3. Cena biletu wstępu wynosi 30 zł od osoby niezależnie od wieku.
4. Sprzedaż biletów prowadzona będzie wyłącznie przez Internet. Dla każdego z uczestników
należy wykupić dwa bilety: normalny w cenie 20 zł oraz ulgowy w cenie 10 zł. Suma tych
dwóch biletów, tj. 30 zł jest równowartością ceny wstępu jednej osoby na nocne
zwiedzanie zoo.
5. Otrzymane potwierdzenie zakupu biletów obowiązkowo trzeba zachować w celu jego
załączenia do formularza zgłoszeniowego.
6. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Następnie formularz
zgłoszeniowy zostanie wyłączony.
7. Zakupione i z różnych przyczyn niewykorzystane bilety będzie można wykorzystać w innym
terminie.
8. Zwiedzający są zobowiązani do opuszczenia terenu ogrodu zoologicznego w dniu 24.06.2017
do godz. 01.00.
II. ZASADY POBYTU
1. Uczestnicy nocnego zwiedzania ogrodu zoologicznego zaopatrują się we własnym zakresie
w latarki oraz obuwie i odzież dostosowane do panujących warunków atmosferycznych.
2. Na teren zoo nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i/lub innych
środków odurzających.
3. Zwiedzanie ogrodu zoologicznego odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika
w 8 grupach liczących nie więcej niż 25 osób.
4. Przebywający na terenie ZOO zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Porządkowego,
przepisów BHP oraz p.poż.
III. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania oznaczeń i tablic ostrzegawczych przy
budynkach i wybiegach zwierząt. Przebywanie w miejscach, w których obowiązuje zakaz
wstępu jest zabronione.
2. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania zakazów : karmienia, płoszenia i zakłócania spokoju
zwierząt oraz stosowania się do zaleceń pracowników i ochrony ŚOZ.
3. W czasie nocnego zwiedzania ŚOZ obowiązuje bezwzględny zakaz :
- wprowadzania zwierząt,
- wnoszenia alkoholu,
- spożywania alkoholu (w tym piwa) oraz używania innych środków odurzających,
- palenia tytoniu,

- zakłócania porządku,
- ingerowania/uszkadzania zieleni na terenie ŚOZ,
- wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (w tym np. noży, broni itp.),
- palenia ognisk i używania otwartego ognia (pochodnie),
- wprowadzania i poruszania się po terenie ZOO na: rowerkach dziecięcych, rowerach,
hulajnogach, rolkach, deskorolkach itp.
4. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie przebywające na terenie ŚOZ muszą obowiązkowo
znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów pełnoletnich.
5. Toalety usytuowane są przy budynku niedźwiedzi, mini zoo, bramie bocznej oraz w Pawilonie
Egzotycznym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. ŚOZ nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione, zagubione lub pozostawione na
terenie ZOO.
2. ŚOZ zastrzega sobie prawo do wypraszania z terenu osób, które nie będą przestrzegały zasad
określonych w niniejszym regulaminie, jak i ogólnie obowiązującym Regulaminie
Porządkowym.

