
 

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH ZOOEGZOTYKA 

 Regulamin  ZOOEGZOTYKA organizowanej w Warszawie w budynku OSIR przy ul. Siennickiej 40, 

zwanej dalej: „ZOOEGZOTYKA” lub „imprezą” w godzinach 10:00-16:00 

 

  Organizatorem jest firma ABYSS Rafał Kozera, zwana dalej „Organizatorem”. 

 Wstęp na teren ZOOEGZOTYKA  jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu 

wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów dostępny jest w kasie oraz na 

stronie internetowej www.zooegzotyka.pl.  

 Przy wejściu zwiedzający ma obowiązek okazać bilet do skasowania/skanowania. Na tej podstawie 

otrzymuje żeton, który ma za zadanie liczyć ilość wchodzących osób na teren eventu. Żeton musi zostać 

oddany przy wyjściu. 

 Zgubienie żetonu podlega opłacie 15zł brutto 

 Organizator ZOOEGZOTYKA ma prawo do wstrzymania wejścia na imprezę oraz wstrzymania sprzedaży 

biletów, jeśli w danym czasie liczba widzów przekroczy maksymalną liczbę odwiedzających.  

  Na terenie ZOOEGZOTYKA obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania oraz nagrywania w 

jakiejkolwiek formie. Uprawnionymi do robienia zdjęć są wyłącznie osoby akredytowane przez 

Organizatora. 

 Zabrania się wnoszenia na teren imprezy żywych zwierząt, przedmiotów i substancji niebezpiecznych 

m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, 

że osoba wchodząca na teren imprezy wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, pracownicy 

ochrony ZOOEGZOTYKA mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz 

wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a także żądania opuszczenia 

przez nią imprezy w uzasadnionych przypadkach.  

  Zabrania się otwierania pudełek, terrariów, itp. oraz brania zwierząt na ręce. 

  Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń Organizatorów imprezy. 

  Specyfika ZOOEGZOTYKA może wywołać różne emocje. Wstęp na teren Wystawy następuje na własną 

odpowiedzialność zwiedzającego lub odpowiedzialność jego opiekuna prawnego. 

  Zwiedzający imprezę wyraża zgodę na to, że fotografie, filmy lub nagrania z jego wizerunkiem mogą być 

użyte bez zapłaty.  

  Zwiedzający w każdej chwili ma prawo opuścić teren imprezy, z prawem do powrotu na podstawie 

otrzymanej pieczątki na ręce.   

  Na teren ZOOEGZOTYKA nie będą wpuszczani zwiedzający z własnymi zwierzętami, agresywni, pod 

wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających. 

  Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz 

za szkody przez nich wyrządzone.  

  Organizator ZOOEGZOTYKA, ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności 

za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki 

imprezy i niedostosowanie się do zasad określonych niniejszym Regulaminem bądź poleceń porządkowych 

oznaczonych pracowników/wolontariuszy.  

  W przypadku niewłaściwego zachowania podczas zwiedzania, Organizator imprezy ma prawo do 

wyprowadzenia lub ujęcia w celu przekazania Policji osób przeszkadzających pozostałym zwiedzającym lub 

zagrażającym bezpieczeństwu osób lub mienia.  

  Dobrowolne wejście na teren ZOOEGZOTYKA jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

w całości. 

http://www.zooegzotyka.pl/

