
 

 

Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, tel. 24 366 05 11 

 

REGULAMIN „ZOONOOOC”  

Najsenniejszy Rekord Polski w płockim ZOO.   

5 - 6 lipca 2019 r., godz. 19.00 – 9.00 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „ZOONOOOC-y” jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka 

Budżetowa w Płocku. 

2. Osoby prowadzące: Michał T. Łukasiewicz (Podróżnik, Dziennikarz Telewizyjny – 

Pomysłodawca „ZOONOOOCY”), Krzysztof Kelman (Dyrektor ZOO w Płocku) 

3. Osoby chcące wziąć udział w „ZOONOOOC-y” zobowiązane są do zakupu biletów 

wstępu on-line poprzez stronę: http://bilety.zoo.plock.pl. Sprzedaż biletów rozpocznie 

się w dniu 10.06.2019 r. o godz. 12:00. 

4. Organizator informuje, że w „ZOONOOOC-y” może wziąć udział maksymalnie 999 

osób, co oznacza, że po wyczerpaniu tego limitu, możliwość zakupu biletu on-line 

zostanie zablokowana. 

5. Wejście uczestników na „ZOONOOOC” odbędzie się 5.07.2019 r. od godz. 19.00 – 

do 21.00 na podstawie wydrukowanych biletów wstępu. 

6. Na „ZOONOOOC” zostaną wpuszczone osoby, które zakupiły bilety, o których mowa 

w pkt. I ust.7. Bilety zachowują ważność do zwiedzania ZOO w dniu 6.07.2019 r.                

do godz. 19.00. 

7. Ceny biletów na „ZOONOOOC”: 50 zł podstawowy (obejmuje wejście z dziećmi do 

ukończenia 3 lat), 25 zł ulgowy.  

8. Do korzystania z ulgowych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby: dzieci 

po ukończeniu 3 lat, uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół 

ponadgimnazjalnych i dziennych szkół policealnych, studenci do ukończenia 26 roku 

życia, emeryci i renciści, inwalidzi, osoby do lat 24 uczęszczające do szkół 

specjalnych oraz ich opiekunowie, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz 

ich opiekunowie, podopieczni z: Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Domów 

Opieki, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, 

Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych oraz ich 

opiekunowie, posiadacze „Płockiej Karty Familijnej 3+".  

9. Organizator przewiduje możliwość sprzedaży biletów na „ZOONOOOC” w kasie 

ZOO w dniu 5.07.2018 r. od godz. 21:00 w przypadku nie przybycia na imprezę osób, 

które wcześniej zakupiły bilet on-line. 

10. Roczne bilety wstępu do ZOO Płock uprawniające klientów do zwiedzania ZOO nie 

dają prawa do uczestnictwa w „ZOONOOOC-y”, na którą obowiązuje odrębna 

rejestracja poprzez system sprzedaży on-line. 

11. Jeśli po zakupie on-line biletu wstępu na „ZOONOOOC” klient nie będzie mógł wziąć 

udziału w tej imprezie, ma prawo wykorzystać bilet na zwiedzanie ZOO w ciągu 30 

dni od daty zakupu. 

12. Brama wejściowa do ZOO zostanie zamknięta o godz. 22.00 

13. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie ZOO. 

 

http://bilety.zoo.plock.pl/
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II. ZASADY POBYTU 

1. Wybór miejsca do spania na terenie ZOO należy do uczestników, jednak nie może 

tarasować przejść, musi znajdować się w miejscu przeznaczonym dla publiczności               

i nie może stanowić zagrożenia dla ludzi lub zwierząt. 

2. Na terenie ZOO wyznaczone zostanie miejsce na pole namiotowe, z którego będą 

mogli korzystać uczestnicy. 

3. Uczestnicy „ZOONOOOC-y” muszą we własnym zakresie zaopatrzyć się w namioty, 

karimaty, materace, koce, śpiwory, latarki, płaszcze przeciwdeszczowe itp. 

4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 24:00 do 6:00 z wyłączeniem miejsca, w którym 

organizator przewiduje ognisko. 

5. Przez cały czas trwania imprezy dostępny będzie punkt informacyjny u Ochrony – 

przy bramie wejściowej do ZOO. 

6. Na terenie ZOO, przez cały czas trwania imprezy, dostępny będzie ratownik 

medyczny. 

7. Na terenie ZOO dostępne będą punkty gastronomiczne, w których odpłatnie będzie 

można nabyć m. in.  kawę, herbatę, hot-dogi, zapiekanki itp.  

 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. Uczestnicy „ZOONOOOC-y” mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego 

Regulaminu, przestrzegać również przepisów porządkowych ZOO (zamieszczonych 

na stronie www.zoo.plock.pl oraz przy wejściu do ZOO) oraz przepisów BHP i PPOŻ 

(informacja wywieszona w Pawilonie Herpetarium). 

2. Uczestnicy „ZOONOOOC-y” zobowiązani są do przestrzegania oznaczeń i tablic 

ostrzegawczych na terenie ZOO.  

3. Uczestnicy zobowiązani są: nie karmić i  nie płoszyć zwierząt w ZOO, nie zakłócać 

ich spokoju oraz stosować się do zaleceń pracowników ZOO i Ochrony. 

4. Każdy uczestnik powinien dbać o porządek i ład wokół miejsca swojego noclegu. 

5. Na terenie ZOO obowiązuje bezwzględny zakaz: 

- wprowadzania zwierząt, 

- drażnienia i niepokojenia zwierząt oraz wkładania rąk poza ogrodzenie, 

- wstępu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym, 

- wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, 

- palenia tytoniu, 

- zakłócania porządku, 

- zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni, 

- wnoszenia artykułów niebezpiecznych i pirotechnicznych np.: petard, broni palnej, 

- palenia ogniska poza wyznaczonym miejscem, 

- używania butli gazowych i grilli. 

6. Dzieci (do lat 18) mogą uczestniczyć w „ZOONOOOC-y” wyłącznie pod opieką 

rodziców lub innych dorosłych opiekunów. 

7. WC (w tym dla osób niepełnosprawnych) znajduje się w Pawilonie Herpetarium oraz 

przy wybiegu dla panter i tygrysów. Na pozostałym terenie w wyznaczonych 

miejscach znajdują się toalety typu Toi-Toi. 

8. Podczas „ZOONOOOC-y” nie przewiduje się punktu depozytowego. 

9. Wyjście i powrót na teren ZOO w trakcie „ZOONOOOC-y”, będzie możliwy tylko i 

wyłącznie po okazaniu opaski założonej przez organizatora podczas wejścia. Opaska 

musi być w stanie nienaruszonym. 

10. Zabronione jest wnoszenie na teren ZOO napojów w szklanych butelkach. 

http://www.zoo.plock.pl/
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dla uczestników „ZOONOOOC-y” zorganizowane zostaną konkursy, w których 

nagrodami będą m.in.: możliwość uczestniczenia w porannym przygotowaniu 

pożywienia dla zwierząt,  napełnieniu pokarmem zabawek dla słoni na ich wybiegu, 

karmieniu fok oraz pingwinów, a także nagrody rzeczowe.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione uczestnikom 

imprezy lub zgubione przez nich podczas „ZOONOOOC-y”. 

3. Przebywanie na terenie ZOO wraz ze swoim sprzętem noclegowym nie ma charakteru 

umowy przechowania, każdy uczestnik odpowiada za swoje przedmioty we własnym 

zakresie. 

4. Wszystkie inne kwestie nie ujęte  w niniejszym Regulaminie należy każdorazowo 

uzgadniać z przedstawicielami organizatora.  

5. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu ZOO                 

przez służby ochrony, straż miejską lub policję. 

 

 


