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Zgłoszenia prosimy dostarczać na 14 dni przed planowanym przyjęciem. Można je oddać w kasie Naszego Zoo, wrzucić do skrzynki 

pocztowej przy Zittauer Str.43 lub wysyłać faxem na nr 0049 03581 6693001 lub zeskanować i wysłać na:  service@tierpark-
goerlitz.de. Po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu terminu zgłoszenie uważane jest za przyjęte.  

Zamawiam urodziny dla dziecka w Naszym Zoo Görlitz Zgorzelec: 

 
Imię/nazwisko:        _________________________________________________________________ 
 
ul.:  ________________________________kod p., miejscowość: ____________________________ 
 
e-Mail: _________________________________   telefon: _________________________________ 
 
liczba dzieci : ________________________  liczba dorosłych : ______________________________ 
 
wiek dzieci: ______________________________ 

 
Termin  

        Dzień:   ________________                 godzina: od ______________ do ______________ 
 
Zamawiam:  

przewodnik 1 godzina  o godz.:      _____________                      
                   

 jazda osiołkiem (tylko pn.-pt.)  o godz.:      _____________    

 od 5 dzieci do 5 lat    

 jazda wielbłądem (tylko pn.-pt.)  o godz.:      _____________    

 jazda wielbłądem od 5 dzieci min.5 lat      

*w weekendy oraz święta organizowane są publiczne jazdy osiołkiem i  wielbłądzie , z których grupy urodzinowe mogą także korzystać.   

 pawilon grillowy   od godz.________do godz. _________ 
 

 Poczęstunek w barze "Korytkowo" według indywidualnych ustaleń  

 
Aktualne ceny oraz warunki powyższych ofert na https://www.tierpark-goerlitz.de/Preise.html 
Solenizant otrzymuje w tym dniu wstęp wolny.   

Jeżeli życzą sobie Państwo, aby program urodzinowy zawierał karmienie wydr lub pand czerwonych, to przyjęcie musi zacząć  
się o godz. 14.30. Na przyjęcie można przynieść swój tort. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby poczęstunek zorganizował nasz bar 
Korytkowo, proszę zakreślić tę opcję, nasi pracownicy skontaktują się z Państwem.  
W przypadku rezygnacji z zamówionego terminu prosimy o informację!  
Tel: 0048 511 265 954 lub 0049 03581 66 93 000  lub w nagłych przypadkach: 0049 170 9 25 11 18.  
E-Mail: service@tierpark-goerlitz.de 

Przewodnik odbiera gości urodzinowych przy wejściu do zoo. W razie spóźnienia będzie czekał 15 minut. Prosimy o informację 
telefoniczną, jeżeli spóźnienie będzie trwało dłużej niż 15 minut. W wyjątkowych przypadkach spóźnienie może spowodować, iż 
spacer z przewodnikiem nie odbędzie się. Jeżeli nie pojawią się Państwo na czas zamówionego przewodnika oraz jazdy na 
osiołku/wielbłądzie i nie poinformują nas wcześniej, będziemy zmuszeni wystawić rachunek za zamówione usługi - przewodnika i 
jazdę na osiołku/wielbłądzie. 

 Chcę w przyszłości otrzymywać informacje z Naszego Zoo. Informacje te mogą być przesyłane drogą mailową. Wszystkie dane osobowe będą 

wykorzystywane wyłącznie dla celów Naszego Zoo i nie będą przekazywane osobom trzecim. Powyższe oświadczenie może być w każdej chwili pisemnie 

odwołane.  

  
 
__________________________     __________________________________________ 
Data        Podpis 
 


