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REGULAMIN  

„Ferie w Zoo” 

13 – 24 stycznia 2020 r. 

 

I. TERMINY SPOTKAŃ: 

13.01; 20.01 (11:00 – 13:00) Zostaw w krzakach tego zwierzaka 

14.01; 21.01 (11:00 – 13:00) Ptasie warsztaty 

15.01; 22.01 (13:00 – 13:30) Urodzinowe opowieści o Kokosance 

16.01; 23.01 (11:00 – 13:00) Pleciemy makramy 

17.01; 24.01 (11:00 – 13:00) Zakupy bez plastiku 

 

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

13 oraz 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) - Zostaw w krzakach tego zwierzaka, godz. 11:00 – 13:00  

Młode zwierzęta (ssaki i ptaki) często zauważamy siedzące samotnie, pozornie bez opieki rodziców. 

Swym wyglądem wzbudzają w ludziach troskę o ich dobro.  Udzielamy im pomocy, gdzie taka nie zawsze 

jest potrzebna. W rzeczywistości młode zwierzęta uczą się samodzielności pod czujnym okiem rodziców. 

Spotkanie w ramach kampanii „Zostaw w krzakach tego zwierzaka”. Dzięki spotkaniu dowiemy się co 

zrobić, gdy podczas spaceru w lesie napotkamy małą sarnę, bądź zająca i jak dokarmiać leśną zwierzynę, 

żeby nie wyrządzić jej krzywdy.  

Uszyjemy filcowe sarenki, sówki lub zające.  

Liczba uczestników: jedna grupa licząca do 15 osób  

Dla kogo: uczestnicy indywidualni oraz grupy zorganizowane w wieku od 6 do 13 lat z opiekunem 

Miejsce: sala edukacyjna w budynku głównym 

 

 

 

 

14 oraz 21 stycznia 2020 r. (wtorek), Ptasie warsztaty, godz. 11:00 – 13:00  

Zima to trudny czas dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Niektóre migrują, poszukując cieplejszego 

klimatu, gdzie możliwość żerowania jest dużo łatwiejsza niż w śnieżnej Polsce. Jednak nie wszystkie ptaki 

mają taką możliwość. Część zostaje w kraju, by zmagać się z mroźną aurą, zatem dlaczego nie umilić im 
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trudnych miesięcy, tak jak one umilają nam?  Podczas spotkań dowiemy się jak im pomóc by nie 

zaszkodzić. 

Przygotujemy budki lęgowe oraz zimowe kule dla ptaków. Każdy uczestnik własnoręcznie zaimpregnuje 

budkę, aby była odporna na warunki atmosferyczne.  

Pod okiem prowadzącego wykonamy ptasie origami.  

Liczba uczestników: jedna grupa licząca do 15 osób  

Dla kogo: uczestnicy indywidualni oraz grupy zorganizowane w wieku od 6 do 13 lat z opiekunem 

Czas trwania: 11:00 – 13:00  

Miejsce: sala edukacyjna w budynku głównym  

 

15 oraz 22 stycznia 2020 r. (środa) – Urodzinowe opowieści o Kokosance 

Spotkanie z opiekunem kolonii gdańskich pingwinów tońców. Posłuchamy co działo się u naszego 

albinotycznego pingwina przez pierwszy rok jego życia oraz zaobserwujemy pokaz karmienia pingwinów. 

Liczba uczestników: nieograniczona. Nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.  

Gdzie: przy wybiegu pingwinów tońców 

Godzina: 13:00 – 13:30 

 

16 oraz 23 stycznia 2020 r. (czwartek) – Pleciemy makramy – ozdoby bez sztucznych tworzyw, godz. 

11:00 – 13:00 

Makrama to sztuka wiązania sznurka, znana od starożytności, która nie wymaga użycia igieł, drutów oraz 

szydełka. Stosując ją można wyplatać wiele rzeczy, poczynając od kwietników, poprzez naszyjniki, 

makatki ścienne i inne.  

Pod okiem prowadzącego zapleciemy modne, naścienne makramy i dowiemy się jak łatwo wykonać 

ozdoby bez użycia sztucznych tworzyw.  

Liczba uczestników: jedna grupa licząca do 15 osób  

Dla kogo: uczestnicy indywidualni oraz grupy zorganizowane w wieku od 11 do 15 lat z opiekunem 

Czas trwania: 11:00 – 13:00  

Miejsce: sala edukacyjna w budynku głównym  

 

17 oraz 24 stycznia 2020 r. (piątek) - Zakupy bez plastiku, godz. 11:00 - 13:00 

Złe gospodarowanie plastikiem powoduje, że przedostaje się on do środowiska, w tym do gleb, rzek, 

mórz i oceanów. Sieje spustoszenie w morskiej florze i faunie.   

Porozmawiamy o wpływie foliowych opakowań, których używamy podczas codziennych zakupów, na 

środowisko w którym żyjemy.  
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Nauczymy się prawidłowo segregować odpady poprzez zabawę.  

Uszyjemy woreczki, dzięki, którym nie będziemy potrzebować już plastikowych folii by kupić warzywa i 

owoce.    

Liczba uczestników: jedna grupa licząca do 15 osób  

Dla kogo: uczestnicy indywidualni oraz grupy zorganizowane w wieku od 11 do 15 lat z opiekunem 

Czas trwania: 11:00 – 13:00  

Miejsce: sala edukacyjna w budynku głównym 

 

III. POSTANOWIENIE OGÓLNE  

 

1. Organizatorem „Ferii w Zoo” jest Gdański Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta 

Gdańska.  

2. „Ferie w Zoo” odbędą się w pierwszym i drugim tygodniu ferii, tj. 13 – 24 stycznia 2020 r., w godzinach 

11:00 – 13:00  

(w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki) oraz w godzinach 13:00 – 13:30 (w środy).  

3. Chęć uczestnictwa w „Feriach w Zoo” należy zgłaszać do 7 stycznia 2020 r. do godziny 14.00, na adres 

mailowy: marketing@zoo.gda.pl podając w wiadomości imię i nazwisko uczestników, ze wskazaniem 

wybranej daty spotkania. Udział w środowych spotkaniach, 15 oraz 22 stycznia „Urodzinowe opowieści o 

Kokosance” nie wymagają wcześniejszej rezerwacji.  

4. Osoby chcące wziąć udział w „Feriach w Zoo” 

zobowiązane są do wcześniejszego zakupu biletu wstępu w kasach biletowych gdańskiego ZOO, które 

czynne są codziennie od 9.00 do 14.00 lub on-line poprzez stronę: https://bilety.zoo.gda.pl/ 

5. Liczba miejsc w spotkaniach jest ograniczona, z wyjątkiem spotkań środowych (15 i 22 stycznia). W 

„Feriach w Zoo” może wziąć udział maksymalnie 15 osób każdego dnia, z wyjątkiem środowych spotkań 

– 15 i 22 stycznia „Urodzinowe opowieści o Kokosance”, które nie wymagają wcześniejszej rezerwacji.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu poszczególnych spotkań. 

 

IV. ZASADY POBYTU I PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 

1. Organizator zaprasza na zimowe spotkania „Ferie w Zoo”, których motywem przewodnim będzie pomoc 

zwierzętom w okresie zimowym oraz zakupy bez tworzyw sztucznych.   

2. Dziecięce grupy zorganizowane oraz uczestnicy indywidualni do lat 15 mogą wziąć udział w wydarzeniu 

wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.   

mailto:marketing@zoo.gda.pl
https://bilety.zoo.gda.pl/
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3. Uczestnicy „Ferii w Zoo” biorą udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą 

związane z tym ryzyko.  

4. Uczestnicy „Ferie w Zoo” mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, przestrzegać 

również przepisów porządkowych ZOO (zamieszczonych na stronie https://zoo.gda.pl/about/regulamin) 

oraz przepisów BHP i PPOŻ. 

5. Podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie 

https://zoo.gda.pl/about/dane-osobowe-polityka-prywatnosci. 

6. Uczestnicy „Ferii w Zoo” zobowiązani są do przestrzegania oznaczeń i tablic ostrzegawczych na terenie 

ZOO.  

7. Uczestnicy „Ferii w Zoo” zobowiązani są: nie karmić i nie płoszyć zwierząt w ZOO, nie zakłócać ich 

spokoju oraz stosować się do zaleceń pracowników ZOO i Ochrony.  

8. Na terenie ZOO obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a. Wprowadzania zwierząt, 

b. Drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie, 

c. Wstępu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym, 

d. Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,  

e. Palenia tytoniu,  

f. Zakłócania porządku,  

g. Zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni,  

h. Wnoszenia artykułów niebezpiecznych i pirotechnicznych np.: petard, broni palnej. 

 

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione uczestnikom spotkań lub zgubione 

przez nich podczas „Ferii w Zoo”. 

2. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z 

przedstawicielami organizatora.  

3. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu ZOO przez służby ochrony, 

straż miejską lub policję.  

4. Zgłoszenie udziału w „Ferie w Zoo” stanowi jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.  

 

VI. INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

https://zoo.gda.pl/about/regulamin
https://zoo.gda.pl/about/dane-osobowe-polityka-prywatnosci
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Administratorem danych osobowych jest Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk. Kontakt z 

administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na 

stronie „Dane kontaktowe” na stronie internetowej https://bip.zoo.gda.pl. Kontakt z inspektorem ochrony 

danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email iod@zoo.gda.pl. 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją i realizacją wydarzenia lub imprezy przez 

administratora danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

 

 

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe? 

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas 6 miesięcy od zakończenia wydarzenia lub przez czas 

niezbędny w związku z dochodzeniem roszczeń przez strony. Po upływie czasu przechowywania danych osobowych 

dane będą trwale usuwane. 

 

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odrębnym podmiotom jako nowym administratorom danych, chyba 

że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda na udostępnienie danych 

osobowych. 

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

Odbiorcami danych mogą być pracownicy administratora danych lub podmioty uprawnione do przetwarzania 

danych osobowych, gdyby to wynikało z innych przepisów prawa. 

 

Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych? 

Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z 

żądaniem przeniesienia danych. 

Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia niniejszej usługi, a niepodanie 

danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych osobowych uniemożliwi jej realizację. 

https://bip.zoo.gda.pl/
mailto:iod@zoo.gda.pl
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Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych? 

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie 

zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


