
 
Załącznik nr 1 

                                                                                                                                           do Zarządzenia nr 2/2016 
 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego  

                                                     Jednostka Budżetowa  w Gdańsku 
                            z dnia 29 kwietnia 2016r 

 
 

REGULAMIN  ZAKUPU  I  UŻYTKOWANIA  ROCZNEJ KARTY WSTĘPU DO ZOO W GDAŃSKU   
„KARTY  GDAŃSKIEGO  LWA”. 

 
1. Karta Gdańskiego Lwa  jest imienną, roczną kartą wstępu do ZOO wydawaną wyłącznie dla   

mieszkańców miasta Gdańska, zawierającą niezbędne dane osobowe, co oznacza, iż może z niej 
korzystać  wyłącznie osoba, której dane widnieją na karcie. 

2. Kartę Gdańskiego Lwa można zakupić w kasach biletowych przy wejściu głównym do ZOO  
codziennie w godz. 1000  -  1700 (okres wiosenno - letni)  i od 1000 – 1300  ( okres jesienno-zimowy) 

3. Cenę karty rocznej, określa obowiązujący cennik, który dostępny jest w kasach biletowych przy  
wejściu głównym do ZOO oraz na stronie internetowej: http://zoo.gda.pl/about/cennik 

4. Ulgowa Karta Gdańskiego Lwa przysługuje : 
 dzieciom w wieku od 4 do 7 lat za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego wiek 

dziecka,  
 młodzież szkolna za okazaniem legitymacji szkolnej,  
 studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem legitymacji studenckiej, 
 emerytom, rencistom i kombatantom za okazaniem legitymacji, 
 osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i lekkim za okazaniem stosownego 

dokumentu. 
5.   Osoba ubiegająca się o wydanie Karty Gdańskiego Lwa wypełnia dostępny w kasach biletowych 
      ZOO oraz  na stronie internetowej:  http://zoo.gda.pl/about/karta-gdanskiego-lwa  formularz 

i  zapoznaje się z Regulaminem 
      zakupu i użytkowania Karty Gdańskiego Lwa, który akceptuje poprzez złożenie na nim podpisu. 
6.  Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w kasie biletowej ZOO oraz dokonać wpłaty całej 

należności za zakup Karty.  
7.   Odbiór Karty nastąpi w kasie biletowej ZOO po złożeniu wniosku, zapoznaniu się z Regulaminem 
      Zakupu i Użytkowania Rocznej Karty Gdańskiego Lwa i jego podpisaniu oraz dokonaniu wpłaty za 

Kartę. 
8.  Karta Gdańskiego Lwa ważna jest przez 365 dni od daty zakupu i uprawnia do wielokrotnego    
      wejścia w godzinach otwarcia na teren ZOO w Gdańsku – Oliwie. 
9.   Wstęp na teren ZOO jest możliwy po okazaniu ważnej Karty Gdańskiego Lwa wraz z dokumentem     
      potwierdzającym tożsamość.  

 10.   W razie uzasadnionych wątpliwości, czy Karta należy do osoby posługującej się nią, bileter  ma   
      prawo zażądać dodatkowych wyjaśnień celem weryfikacji danych posiadacza karty.      
      Karta Gdańskiego Lwa nie należąca do osoby uprawnionej może zostać skonfiskowana.  

 11.   Potwierdzeniem zamieszkania w Gdańsku, może być również dokument rozliczenia podatku  
     dochodowego ( PIT ) w Urzędach Skarbowych miasta Gdańska. 

 12.   Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika Karty Gdańskiego Lwa. Użytkownik     
      akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń  
      pracowników ZOO. 
 
 
.................................................................. 
Data i czytelny podpis Użytkownika Karty 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2002, Nr 101, 
poz. 926) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZOO  
w Gdańsku - Oliwie, przy ul Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk, w związku z zakupem i użytkowaniem 
imiennej Karty Gdańskiego LWA, poprzez odebranie i przechowywanie przedmiotowych danych, dla 
celów związanych z wydaniem karty rocznej wraz z rachunkiem/fakturą, dla celów związanych  
z działaniami marketingowymi, promocyjnymi, informacyjnymi, itp. (m.in. powiadamianie drogą 
mailową o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach) oraz niedopuszczeniem do użycia 
Karty przez osoby nieuprawnione. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, że przysługuje 
mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.  
Wyrażenie zgody stanowi warunek zakupu Karty. 
 
 
................................................................................... 
Data i czytelny podpis Użytkownika Karty 


