


REGULAMENT DE VIZITARE ÎN GRĂDINA
ZOOLOGICĂ
Accesul în incinta GRĂDINII ZOOLOGICE se face doar
în baza biletului de intrare achiziționat de la casieria
de bilete.
să
păstreze
bonul
Vizitatorii
sunt
rugați
fiscal/biletul până la părăsirea grădinii zoologice.

Vizitatorii sunt singurii responsabili de
bunurile
personale. Administrația Parcului Memorial „Constantin
Stere” nu este răspunzătoare pentru bunurile personale
pierdute, furate sau deteriorate.



Este strict interzis accesul în
grădina zoologică cu orice tip de
armă sau substanțe ilegale. Orice persoană asupra
căreia vor fi depistate arme sau substanțe ilegale va
fi nevoită să părăsească incinta grădinii zoologice.






Nu este permis accesul persoanelor aflate sub
influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe psihotrope .

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” își rezervă dreptul
de a cere persoanelor cu un comportament violent sau deranjant să
părăsească grădina zoologică fără a avea dreptul de a le fi returnată
contravaloarea biletelor.

Pentru distrugerile provocate bunurilor și activelor Administrați ei
Parcului Memorial „Constantin Stere” persoanele răspund pentru
prejudiciul cauzat.
CONFORM Articolul 12
din LEGEA nr. 191 din 16 aprilie 2002
(*actualizată*)a grădinilor zoologice şi acvariilor publice: Constituie



contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei
următoarele fapte:
b) distrugerea sau deteriorarea obiectelor grădinii zoologice ori ale
acvariilor,de natură să afecteze în sens negativ viaţa animalelor din
colecţii;
f) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisectii, sacrificii,
sacrificari neautorizate sau maltratarea animalelor din colecţii, inclusiv
privarea de apă, hrană potrivită, repaus.

 Nu este permis fumatul în grădina zoologică

MINORII PÂNĂ ÎN 10 ANI NU AU VOIE SĂ INTRE ÎN GRĂDINA
ZOOLOGICĂ, NEÎNSOŢIŢI (PĂRINȚI/UN ALT ADULT)

Copii trebuie supravegheați tot timpul

Copiii trebuie să fie supravegheați permanent
în grădina zoologică, inclusiv zone de joacă.
Copiii TREBUIE să fie însoțiți de un adult în
timpul vizitei în grădina zoologică.

Nu aduceți

hrană animalelor

Nu hraniţi animalele. Acestea au o dietă stabilită
de nutriţionistul grădinii zoologice. Dulciurile,
pufuleţii,chips-urile, băuturi şi alte produse alimentare de
acest gen, le afectează negativ sănătatea.

Respectaţi animalele

Nu aruncaţi obiecte în adaposturi şi nu încercaţi să atingeţi
animalele cu beţe. În funcţie de momentul zilei şi de starea
lor, le puteţi vedea în mişcare sau odihnindu-se. Vă rugăm să
le trataţi cu respect.

Nu aruncaţi obiecte oriunde în grădina zoologică, cu excepţia
cosurilor de gunoi

Obiecte precum pungi de plastic, paie pentru băut,
monede, baloane şi jucării pot duce la afecţiuni
grave sau chiar la decesul animalelor în cazul în
care sunt înghiţite.

Nu traversaţi gardul sau bariera de protecţie și nu depăşiţi
aleea de vizitare
Nu depăşiţi bariera de protecţie. Aceasta a fost montată
pentru siguranţa dumneavostră. Animalele vă pot muşca,
zgâria sau împunge dacă intraţi în contact direct cu ele.

Păstrati linistea

Nu ţipaţi şi nu produceţi zgomote
puternice cu diverse dispozitive.
Acestea stresează animalele.

Fără animale de companie

Nu intraţi în zoo cu animale de companie. Excepţie fac câinii însoţitori ai
persoanelor cu dizabilităţi.
NU lăsați animalele de companie în mașină în timp ce vă aflați în grădina
zoologică.

 În caz de incediu, cutremur sau oricare altă situație de urgență trebuie
să vă păstrați calmul și să respectați indicațiile date de angajaţii noştri
și să vă îndreptaţi spre ieşirea indicată . Traseele spre ieşirile de
urgenţă sunt marcate cu săgeţi indicatoare.
 În cazul în care aţi atins gardurile
amplasamentelor animalelor, spălaţi-vă
pe mâni cu apă şi săpun înainte de a mânca.

 În cazul în care aveţi nevoie de ajutor, adresaţi-vă angajaţilor
grădinii zoologice sau asistentului medical de serviciu.

 Persoanele cu dizabilități, cât și însoțitorul acestora, beneficiază de bilet
gratuit.

În cazul în care vizitatorul/vizitatorii încearcă să încalce prezentul
regulament, Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” își rezervă
dreptul de a-l/i evacua din grădina zoologică fără a îi/le fi returnată
contravaloarea biletelor și de a lua orice măsură necesară pentru a preveni
încălcarea regulilor.
Nu ezitați să ne transmiteți în scris toate observațiile, reclamațiile și
întrebările dumneavoastră la adresa de e-mail parcubucovzoo@yahoo.com
sau OP1, CP 46, Ploiești, Prahova.
ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEȚI MARTORUL UNUI ACCIDENT/INCIDENT
DEOSEBIT ÎN PARC SAU GRĂDINA ZOOLOGICĂ SAU OBSERVAȚI
APARIȚIA UNUI FOCAR DE INCENDIU, VĂ RUGĂM SĂ NE SEMNALAȚI
ACESTEA, SUNÂND LA:
CASIERIA ZOO: 0244 344 033
SECRETARIAT: 0244 275 972
POSTUL DE POLIŢIE BUCOV: 0244 275 191
NUMĂRUL UNIC DE APEL 112
Site: zooploiesti.ro

https://www.facebook.com/parc.bucov

