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                          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
                          Nr  17/2020  z dnia  26.06.2020 r.

Dyrektora
          Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Regulamin Małego  Zoo
na czas pandemii

1. Małe Zoo czynne w okresie sezonu letniego:

- lipiec, sierpień:
    -  poniedziałki:  nieczynne
    -  wtorki, środy, czwartki:  11.00 – 16.00
    -  piątki:  11.00 – 15.00
    -  soboty, niedziele i święta:  11.00 – 17.00

 - wrzesień:   soboty, niedziele:  11.00 – 16.00

     2.  W godzinach 13.00 -14.00 - przerwa dla zwierząt na odpoczynek.
           Wejście do Małego Zoo najpóźniej do 30 minut przed jego zamknięciem.

     3.   Poza sezonem Małe Zoo czynne tylko w pogodne soboty i niedziele.

     4.  W razie niepogody lub niedyspozycji zwierząt Małe Zoo jest nieczynne.

     5.  Cena biletu wstępu:
 -  dziecko: 3 zł, płatność tylko gotówką
 -  dorośli opiekunowie:  wstęp bezpłatny

Ze  względu na pandemię COVID -19   z  1  dzieckiem może wejść
     1  rodzic  /opiekun

- dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: wstęp bezpłatny

6.   Dziecko przebywające na terenie „Małego zoo” pozostaje pod opieką
rodzica lub opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo swoich
podopiecznych.

7.  Uprzejmie prosimy nie wnosić  zabawek i innych przedmiotów
      stanowiących zagrożenie dla zwierząt.

8.  Karmienie zwierząt odbywa się pod nadzorem personelu, zabrania się
     podawania i wnoszenia własnej karmy dla zwierząt.

9. Uprasza się nie hałasować, nie drażnić, nie straszyć, nie gonić  zwierząt
oraz nie sadzać dzieci na zwierzętach.



2

10.   Na terenie Małego Zoo obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz
      spożywania pokarmów/posiłków przez gości.

11. Przed  wejściem i po wyjściu obowiązuje dezynfekcja rąk

12.   Na terenie małego ZOO prosimy o nie  dotykanie  ogrodzeń, elementów
     wybiegów oraz zachowanie dystansu od innych  zwiedzających.

13.   Jednorazowo na terenie  Małego Zoo może przebywać do 26 osób ,
     w  razie nieprzewidzianych zdarzeń zwiedzający powinni opuścić teren
     i podporządkować się obsłudze.

   14.  Jakiekolwiek urazy, czy nieszczęśliwe zdarzenia związane z kontaktem ze
          zwierzętami w Małym Zoo należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Zoo.

   15.  Ze względu na nieprzewidywalność rozwoju pandemii, Gdański Ogród
          Zoologiczny zastrzega sobie możliwość zamknięcia Małego Zoo dla
          zwiedzających, również w sezonie letnim.

Gdańsk, 26.06.2020
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