
URODZINY W ZOO – szczegóły organizacji 
 

1. TERMINY IMPREZ: 
Urodziny odbywają się tylko w dni robocze (pn. – pt.) w godzinach otwarcia zoo.  

 
2. CENA: 
Cena imprezy: 400 zł  Obejmuje: bilety wstępu, zabawy edukacyjne z pokazem 
oswojonych zwierząt (wszystko do 1,5 godz.) dla grupy liczącej max. 10 dzieci + 2 dorosłe 
osoby organizujące imprezę (np. rodzice jubilata). Każda dodatkowa osoba uczestnicząca 
w urodzinach: 20 zł/ osobę. Max. ilość grupy 20 osób. 
 
3. REZERWACJA WSTĘPNA:  
Termin i godzinę imprezy uzgadnia się z Działem Edukacji (tel. 42 632 75 79 wew. 292).  

 
4. REZERWACJA OSTATECZNA , PŁATNOŚCI, BILETY WSTĘPU:   
Po uzgodnieniu terminu imprezy w ciągu następnych 2 dni od zgłoszenia telefonicznego 
należy: 

 
a/ przesłać mailowo formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.zoo.lodz.pl 
zakładka ATRAKCJE → URODZINY (z podaniem daty wizyty, godziny imprezy, ilości osób, 
wieku dzieci, nazwiska i numeru tel. opiekuna, który będzie z grupą na miejscu itp.).  

 
b/ dokonać przelewu opłaty na konto zoo. Numer konta znajduje się na stronie 
internetowej www.zoo.lodz.pl w zakładce ATRAKCJE → URODZINY. Opłatę za prelekcję, 
pokaz zwierząt, bilety wstępu (400 zł lub 400 zł + wielokrotność 20 zł za dodatkowe 
osoby) oraz opłatę za wynajem sali na przyjęcie urodzinowe we własnym zakresie 
dokonujemy jednym przelewem. W tytule zapłaty należy podać treść:  
 
PRELEKCJA URODZINOWA DLA ………………………………………… 

(nazwisko organizującego imprezę)  
W DNIU ………………………….. 

(ustalony termin)  
OPŁATA ZA: 
-  prelekcja: 400 zł  lub  np. 400 + 60 zł za 3 dodatkowe osoby(3x20 zł) 
-  wynajem sali – np. 1 godz.: 100 zł 

 
c/ W przypadku rezygnacji z imprezy, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. 
zatrzyma kwotę 200,00 zł tytułem rekompensaty za brak możliwości zrealizowania usługi 
w tym terminie. Pozostała kwota 200 zł zostanie zwrócona klientowi przelewem na 
rachunek, z którego otrzymano wpłatę. 

 
d/  Zaproszenia na urodziny będące jednocześnie biletami wstępu do zoo, odbiorca  
imprezy będzie mógł odebrać w kasie biletowej zoo (w godzinach jej pracy) –  
najwcześniej 2 dni robocze od dokonania przelewu opłaty, a najpóźniej w dniu imprezy. 
Zaproszenia = bilety wstępu należy obowiązkowo mieć w dniu imprezy przy wejściu do 
zoo (każdy uczestnik). 
 

 
5. SPOTKANIE Z OSOJONYMI ZWIERZĘTAMI 

http://www.zoo.lodz.pl/
http://www.zoo.lodz.pl/


Odbywa się zawsze w obecności pracownika zoo. Prezentowane zwierzęta nie należą 
do grupy zwierząt niebezpiecznych, jednak należy liczyć się z drobnymi zadrapaniami, 
ugryzieniami, pobrudzeniem odzieży u uczestników imprezy. Minimalny wiek 
uczestników imprezy – 4 lata.  

 
Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby organizujące imprezę, co jest 
potwierdzane w pisemnym oświadczeniu wydawanym przy zakupie biletów. 
Podpisane oświadczenie należy oddać w dniu imprezy (przy wejściu do zoo) 
pracownikowi Działu Edukacji.  

 
6. PRZYJĘCIE URODZINOWE: 

a/ Jest możliwość wynajęcia sali edukacyjnej do zorganizowania przyjęcia 
urodzinowego we własnym zakresie (np. tort, napoje, słodycze, soki, naczynia 
jednorazowe itp). Nie udostępniamy lodówek, nie przechowujemy przywiezionej 
żywności. Koszt wynajmu sali - 100 zł/ godz. wynajęcia.  Opłatę za salę wnosi się 
jednym przelewem na konto zoo wraz z prelekcją edukacyjną (np. 400 zł prelekcja + 
60 zł za 3 dodatkowe osoby + 100 zł sala. Salę należy zdać pracownikowi Działu 
Edukacji w stanie pierwotnym (posprzątaną, z nieuszkodzonymi sprzętami).  

 
b/ Przyjęcie urodzinowe można też zorganizować w ramach usług cateringowych u 
naszych dzierżawców. Podajemy propozycję menu i ceny (załącznik). Chęć 
zorganizowania przyjęcia urodzinowego u dzierżawców należy zgłosić w formularzu 
zgłoszeniowym. Pracownicy Działu Edukacji rezerwują u dzierżawcy termin i godzinę 
przyjęcia. Następnie udostępniają zamawiającemu i ajentowi telefoniczne kontakty 
do siebie w celu ustalenia szczegółów dotyczących menu, ostatecznych cen za 
przyjęcie i sposobu rozliczania się. Nie ma możliwości ustalania z ajentem terminu 
rezerwacji prelekcji edukacyjnej i spotkania ze zwierzętami.  

 
 


