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®ivalskivrt rubfana
1

Letnavstopnicajepoimenska,niprenosljivainnizamenljiva.Uporabljajolahkosamooseba,kije
navedena na letni vstopnici.

2.

3.

^metnik^letne vstopnice mora ob prvem vstopu v ZOO Ljubljana prilo¾itisvojo verodostojno
fotografijoalipaomogoèiti,dagazatenamenefotografira.ZOOLjubljanabofotografijohranilza
èas veljavnosti letne vstopnice za potrebe identifikacije.

Letno vstopnico bo mogoèe podalj¹ati eno leto po preteku veljavnosti. V ta namen bo ZOO

Ljubljana hranil fotografije eno leto po prenehanju veljavnosti letne vstopnice. Po prenehanju

veljavnosti sefotografija unièi.
4.

Letna vstopnica slu¾ikot nosilec unikatne identifikacijske kode vstopnice ter osebnih podatkov

imetnika vstopnice.
5.

Vstopv ZOOLjubljanaje mogoèlez ustreznim identifikacijskim postopkom. Imetnikvstopnicese
moraobvsakemvstopu v ZOOLjubljanaidentificiratiz veljavno letnovstopnico prekovstopnega

terminala na blagajni.
6.
7.

Posojanjeletnevstopnicealidrugeoblikezlorabeletnevstopnicesesmatrakotkaznivodejanjein

sekaznujez odvzemom inrazveljavitvijo letnevstopniceterprijavo policiji.

Z letnovstopnicojemogoèevstopitiv ZOOLjubljanalev obratovalnem èasublagajne:
Januar,februar, decemberod 9.00 do 16.30 ure.
Marec in november od 9. 00 do 17. 00 ure.
Oktober od 9. 00 do 18. 00 ure.

April, maj, junij, julij, avgust in september od 9. 00 do 19. 00 ure.

8. ®ivalskivrtLjubljanajetrebazapustitinajkasnejeenouropozapri:jublagajne.

Letn.a vst°Pnica ve'Jakotvstopnina pri udele¾bidodatno plaèljivih programov. Sami programi so
plaèljiviskladnos cenikom. Zanekatere programeje potrebna predhodna rezen/acija prekospleta,
po elektronski po¹ti na narocila zoo.si, ob delovnikih pa tudi po telefonu na 01/2442-180 med

7. 00 do15. 00 uro.

10. Dodatne ugodnosti zaimetnike letnih vstopnic sespreminjajo inso objavljeni nawww. zoo. si.
11. Izdaja nove letne vstopnice se zaraèuna skladno s cenikom. Duplikat stane 3 , zaèasna letna
vstopnica stane 1, 50 . Zaèasna letna vstopnica se uporabi v primeru, da imetnik letne vstopnice
nima s seboj. Zaèasnaletna vstopnica ima enkratni vstop.

12.V Primeru nedostopnost alizaprtja¾ivalskegavrtazaradivi¹je sile(naravne nesreèe, epidemije
ipd ) ZOO Ljubljana ni obvezan (dol¾an)podalj¹ati veljavnosti letnevstopnice.

13. Veè na www.zoo. si in www.facebook. com/zoo. si/! Morebitne predloge in pripombe nam lahko
sporoèite na info zoo. si

14. Splo¹ni pogoji in morebitne spremembe so objavljeni na spletni strani www. zoo. si
Lepo vabljeni, pri nasje vsak dan drugaèen!
Direktorica:
Barbara Miheliè
.
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ZOO Ljubljana - vsak dan druga6en!
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