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 REGULAMIN ZAKUPU I UŻYTKOWANIA PAKIETU GDAŃSKIEGO LWA  

ROCZNEJ KARTY WSTĘPU DO ZOO W GDAŃSKU   

 

1. Pakiet Gdańskiego Lwa jest imienną, roczną kartą wstępu do ZOO przypisaną wyłącznie do 

Gdańskiej Karty Mieszkańca, zawierającej niezbędne dane osobowe, co oznacza, iż może  

z niej korzystać wyłącznie osoba, której dane widnieją na karcie. 

2. Pakiet Gdańskiego Lwa można zakupić na stronie https://www.jestemzgdanska.pl,  

w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży GOT oraz od dnia 03 września 2018r. w kasach 

biletowych Ogrodu Zoologicznego codziennie w godz. 1000  -  1700  (okres wiosenno - letni)       

i  od  1000 – 1300 ( okres jesienno-zimowy) 

3. Cenę Pakietu Gdańskiego Lwa określa obowiązujący cennik, który dostępny jest na stronie 

https://www.jestemzgdanska.pl oraz w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży GOT, a także  

w kasach biletowych przy wejściu głównym do ZOO oraz na stronie internetowej: 

https://zoo.gda.pl/about/cennik 

4. Ulgowy Pakiet Gdańskiego Lwa przysługuje: 

 dzieciom w wieku od 4 do 7 lat za okazaniem stosownego dokumentu 

potwierdzającego wiek dziecka, np. akt urodzenia, książeczka zdrowia. 

 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 Pakietu Gdańskiego Lwa winna zapoznać się  

z Regulaminem Zakupu i Użytkowania w/w Pakietu dostępnym na stronie 

https://www.jestemzgdanska.pl oraz w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży GOT. 

6. Opłacenie oraz przypisanie Pakietu Gdańskiego Lwa do Gdańskiej Karty Mieszkańca jest 

równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Zakupu  

i Użytkowania Pakietu Gdańskiego Lwa  

7. Pakiet Gdańskiego Lwa ważny jest przez 365 dni od daty zakupu i uprawnia do wielokrotnego 

wejścia w godzinach otwarcia na teren ZOO w Gdańsku – Oliwie. 

8. Wstęp na teren ZOO jest możliwy po okazaniu Gdańskiej Karty Mieszkańca  

z ważnym doładowaniem Pakietu Gdańskiego Lwa wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość a także z dokumentem uprawniającym do ulgi.  

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika Pakietu Gdańskiego Lwa. Użytkownik 

akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń 

pracowników ZOO. 

 
 


