ESŐSZABÁLYZAT
Szentivánéj az állatkertben 2022

A „Szentivánéj az állatkertben” c. rendezvény 2022. június 24., péntek 19.00-24.00 óra között
kerül megtartásra a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az Állatkert célja, hogy futó zápor, eső,
kétséges időjárási viszonyok között is – természetesen a látogatók biztonságának
figyelembevételével - a rendezvényt megkezdje, illetve folytassa, a programok többségét
megtartsa.
A Szentivánéj az állatkertben 2022 rendezvény egyes eseményei szabadtéri események, ezért
javasoljuk kedves látogatóinknak, hogy az időjárásnak megfelelően öltözködjenek. Ha
szükséges hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet.
Kedvezőtlen és szélsőségesen veszélyes időjárás esetén (az OMSZ által kiadott vészhelyzeti
riasztás esetén) a rendezvény elmaradásáról az Állatkert legkésőbb a rendezvény napján 16.00
óráig a http://www.zoobudapest.com honlapon, illetve az Állatkert hivatalos facebook
https://www.facebook.com/allatkert oldalán ad ki közleményt. Amennyiben a közlemény
kiadására nem kerül sor, az Állatkert a program megtartására készül.
Az Állatkert azonban fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben 16.00 óra után váratlanul
alakul ki olyan kedvezőtlen időjárás, amely veszélyt jelenthet a látogatókra, a rendezvényt akár
a helyszínen lemondja, illetve a megkezdett rendezvényt megszakítsa.
Amennyiben a program kezdete előtt, illetve a program kezdetekor bekövetkezett váratlan,
rendkívüli, életre és vagyonbiztonságra veszélyt jelentő és előre nem látható időjárási jelenség
következik be, ami a program megtartását nem teszi lehetővé, azt az Állatkert vis maior
eseménynek tekinti, és a belépőjegy árát nem téríti vissza.
Ebben az esetben viszont az Állatkert méltányosságból felkínálja a lehetőséget, hogy a
programra megvásárolt jegyek vásárlási értéke 2022. június 25. után, de legkésőbb 2022.
december 31-ig egyszeri alkalommal beszámítható a normál állatkerti látogatásra szóló jegyvagy akár éves bérletvásárlás alkalmával.
Kérjük, hogy jegyét mindenképpen őrizze meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy
a fent leírt méltányossági lehetőséggel élni tudjon.
A fent leírt módon kizárólag az időjárási vis maior események miatt fel nem használt jegyek
válthatók be. Egyéb esetben a megvásárolt jegyek nem visszaválthatók, egyéb alkalmakra nem
felhasználhatók.
Kérjük, hogy a fentiek ismeretében váltsa meg a jegyét. Megértését köszönjük.

Jó szórakozást kíván Önnek a Fővárosi Állat- és Növénykert!

