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A Zenés Állatkerti Esték programsorozat nézői évről évre a kedvezőtlen időjárás kockázatára 
felkészülve érkeznek az állatkerti koncerthelyszínre. A Budapesti Állatkert célja, hogy még 
kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri 
rendezvényt. Tekintettel arra, hogy az állatkerti koncertek nézőtere fedetlen, javasoljuk 
kedves vendégeinknek, hogy a várható kedvezőtlen időjárásra felkészülve, hozzanak 
magukkal meleg és vízálló öltözetet. A koncertek alatt esernyő nem használható, mivel az 
gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását.  
 
A Zenés Állatkerti Esték 2019 koncertsorozat valamennyi koncertjének van kijelölt 
esőnapja. A megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, amennyiben a 
rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon sem lehet megtartani. 
 
Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény elmaradásáról az Állatkert legkésőbb a 
rendezvény napján 15 óráig a https://zoobudapest.com/koncertek oldalon közleményt ad ki. 
Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy az Állatkert a rendezvény megtartására 
készül. Az Állatkert azonban fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a rendezvényt 
a helyszínen is lemondja. 
 
A Zenés Állatkerti Esték 2019 programsorozat valamennyi koncertje 20.30-kor kezdődik és 
egyrészes (90 perc). A koncert megtartottnak tekintendő, amennyiben a rendezvény teljes 
időtartamának fele (azaz 45 perc) lejátszásra került. 
 
A rendezvény kezdetekor, illetve első fele alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás (esetleges 
műszaki technikai akadályok) esetén a rendezvény megkezdésével 21 óráig várunk. 
Ennélfogva arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján  
21 óráig, a helyszínen dönt az Állatkert vezetősége. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt 
a rendezvény, annak első felét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül 
megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek.  
Amennyiben ugyanez az esőnapon történik, úgy fentiek alapján a megvásárolt jegyek a 
vásárlás helyén visszaválthatóak. 
 
Kérjük, jegyét mindenképpen őrizze meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy 
félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a 
nézőtérre! 
 
Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség! 
A rendezvényre szóló jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított  
10 napon belül a jegyvásárlás helyszínén válthatók vissza. 
 
 
Köszönjük megértését. 


