
REGULAMIN PROMOCJI „RODZINNE FERIE” 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,  

ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

KRS pod numerem 0000624225, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Rodzinne ferie” i jest 

dostępny pod adresem www.zoo.lodz.pl 

3. Promocja trwa od 11 lutego 2019 do 24 lutego 2019. 

 

§ 2 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci indywidualni, którzy w okresie jej trwania zakupią 

bilet normalny upoważniający do wstępu na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. 

2. Promocja polega na możliwości zakupu biletu promocyjnego dla dziecka w cenie 1 zł, który 

można otrzymać jedynie przy równoczesnym zakupie biletu normalnego. 

3. Do każdego biletu normalnego przysługuje jeden bilet promocyjny za 1 zł. 

4. Bilet promocyjny jest ważny jedynie w dniu zakupu. 

5. W przypadku dzieci powyżej 15. roku życia przed zakupem biletu należy okazać ważną 

legitymację szkolną. Osoba uczestnicząca w promocji zobowiązuje się do okazania aktualnej 

legitymacji szkolnej na żądanie uprawnionego pracownika MOZ (kasjerzy, bileterzy, ochrona). 

6. Promocja dotyczy wyłącznie biletów dla osób indywidulanych. Nie obowiązuje przy zakupie 

biletów rodzinnych, biletów ulgowych dla emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych oraz 

przy okazaniu Karty Dużej Rodziny. 

7. Biletu promocyjnego nie można zakupić za pomocą biletomatów oraz za pośrednictwem 

internetu. 

8. W trakcie trwania promocji, w poniedziałki, środy i czwartki, w godz. 12.00-13.30, dla osób 

indywidualnych wprowadza się możliwość  skorzystania z dodatkowo płatnych zajęć 

praktycznych pt. „Zimowa Akademia Młodego Opiekuna Zwierząt” w cenie 12 zł za dziecko. 

Harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej www.zoo.lodz.pl. Zajęcia są 

kierowane do dzieci w wieku 7+. Zgłoszenia, przesłane z 24-godzinnym wyprzedzeniem,  

w których podaje się ilość i wiek dzieci zamierzających brać udział w zajęciach, należy wysyłać na 

adres: dydaktyka@zoo.lodz.pl. W przypadku potwierdzenia rezerwacji, zgłaszający otrzymuje  

http://www.zoo.lodz.pl/
mailto:dydaktyka@zoo.lodz.pl


w mailu unikatowe hasło, które podaje w kasie zoo. Otrzymany z kasy paragon fiskalny z opłatą 

za zajęcia dla dziecka, zwiedzający okazuje pracownikom działu dydaktycznego bezpośrednio 

przed ich rozpoczęciem.  Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

mailowych. Każde dziecko biorące udział w zajęciach musi pozostawać pod opieką pełnoletniego 

opiekuna, którego uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Wszystkie osoby uczestniczące  

w zajęciach są zobowiązane do zakupu biletów wstępu do zoo. 

 

 

§ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

2. Niniejszy Regulamin przez  cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.zoo.lodz.pl 


