Návštěvní řád
ZOO Plasy, botanické zahrady a minigolfu
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Návštěvníkům je umožněn vstup do areálu pouze vstupem k tomu určeným po zaplacení
vstupného a opustit jen určeným východem.
Vstup do areálu ZOO, BZ je umožněn pouze osobám starším 12 let, osoby mladší pouze
v doprovodu osoby starší 18 let. Obzvláště pak u dětí předškolního věku je doprovod a trvalý
dozor (rodičů, pedagogů nebo jiné osoby starší 18 let) nutný při využívání dětského hřiště, hry
minigolf a celkovém pohybu po ZOO a BZ.
Vstup psů do areálu ZOO je povolen po zakoupení vstupného (pro psa) v doprovodu osoby
starší 15 let. Pes je po celou dobu návštěvy v celém areálu ZOO na pevném vodítku. Chovatel
může být vyzván pracovníky ZOO k předložení dokladů (očkovací průkaz apod. s platnou
vakcinací) doprovázeného psa.
Návštěvníci ZOO se mohou volně pohybovat pouze po vyznačených a upravených cestách
v areálu.
Používat golfové hole pouze k odpalu golfových míčků na místě k tomu určeném tj. na
pochozí minigolfové dráze tzv. putováním (čteno patováním) – mírný odpal, přičemž je hráč
povinen zajistit dostatečný odstup od ostatních osob, ztracené míčky nehledat, ale vyžádat na
pokladně za náhradní.
Přenosné hasicí přístroje (PHP) nepoškozovat, používat jen v případě požáru.

V areálu ZOO Plasy je zakázáno!!
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vnášet do areálu ZOO Plasy zábavnou pyrotechniku, nafukovací balónky, sklo, sečné, bodné
a střelné zbraně, používat rozhlasové přijímače, hudební nástroje, houkačky a jiné předměty
ohrožující bezpečnost a zdraví nejen návštěvníků ale i chovaných zvířat.
pohybovat se po areálu ZOO Plasy na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích a podobně
s výjimkou dětských kočárků, mechanických či elektrických invalidních vozíků.
vstupovat mimo návštěvnickou trasu a do jiných prostor veřejnosti nepřístupných, dodržujte
prosím informační cedule a instrukce, popřípadě pokynů pracovníků ZOO Plasy.
vstupu osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek. V tomto případě
může být osoba vyvedena z areálu nebo přivolána POLICIE ČR
na celém území ZOO a BZ trhat či jinak poškozovat rostliny jakýmkoli způsobem poškozovat
a znečišťovat areál ZOO Plasy.
dotýkat se (vyjma kontaktní expozice), rušit a jinak dráždit chovaná zvířata (hlukem, gesty,
golfovými holemi apod…) vhazovat cokoliv do výběhů a voliér.
krmení zvířat s výjimkou granulí z krmných automatů nebo zakoupených na pokladně pro
určený druh zvířat.
přibližovat se k výběhům, ohradám s elektrickým ohradníkem blíže než 30 cm, nestrkat ruce
za ohradníky.
kouření v celém areálu ZOO Plasy, mimo vyhrazená místa k tomu určená.

Všichni návštěvníci areálu ZOO Plasy se zakoupením vstupenky zavazují, že budou dodržovat
stanovené pokyny, provozní řády a návštěvní řád po celou dobu návštěvy v areálu ZOO Plasy.
Všechny potřebné informace, popřípadě nahlášení mimořádných událostí, přivolání rychlé zdravotní
pomoci a další Vám ochotně poskytnou všichni zaměstnanci jak na pokladně tak v areálu ZOO.

Děkujeme za Vaši návštěvu …..….Vaše ZOO Plasy

ZOO Plasy, Plzeňská 37, 331 01 Plasy

