
Regulamin zbiórki orzechów i żołędzi 

  

1. W zbiórce orzechów (laskowych lub włoskich) i żołędzi dla zwierząt mieszkających 

w śląskim zoo mogą wziąć udział zarówno goście indywidualni, jak i grupy 

zorganizowane.  

2. Zbiórka nie dotyczy kasztanów – te nie są przyjmowane. 

3. Celem zbiórki jest kształtowanie i rozwijanie zachowań proekologicznych oraz 

wrażliwości na los zwierząt, a także nauka wykorzystywania zasobów przyrody. 

4. Zbiórka rozpoczyna się w poniedziałek 8 października i trwa do odwołania.  

5. Śląskie zoo zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji w każdej chwili, w przypadku 

uzbierania wystarczającej ilości żołędzi i orzechów. 

6. Śląskie zoo zastrzega sobie również prawo do wstrzymania i wznowienia zbiórki z uwagi 

na utrudnione warunki przetrzymywania żołędzi i orzechów oraz możliwości 

konsumpcyjne zwierząt. 

7. W zamian za dostarczone żołędzie i orzechy będzie można otrzymać indywidualne 

zaproszenie do jednorazowego zwiedzania śląskiego zoo, do wykorzystania w dowolny 

dzień do dnia 31.03.2019 r. bez możliwości przedłużenia. Żołędzie i orzechy nie są 

wymieniane na bilet wstępu. 

8. Otrzymane zaproszenie należy zachować i okazać do kontroli pracownikom ochrony 

i/lub administracji zoo w dniu wizyty w zoo.  

9. Zaproszenie do jednorazowego zwiedzania śląskiego zoo może otrzymać osoba, która 

dostarczy: 

a. 5 litrów, czyli ½ wiaderka 10-litrowego – orzechów laskowych, co jest 

równoważnością 1 zaproszenia, 

b. 5 litrów, czyli ½ wiaderka 10-litrowego – orzechów włoskich, co jest 

równoważnością 1 zaproszenia, 

c. 10 litrów, czyli 1 wiaderko 10-litrowe – żołędzi, co jest równoważnością 

1 zaproszenia. 

10. Ilość dostarczonych żołędzi i orzechów będzie mierzona przez dostarczającego 

w obecności pracownika zoo przed wejściem na teren ogrodu zoologicznego poprzez 

przesypanie ich do wiadra. 

11. Ilość dostarczonych żołędzi i orzechów zostanie przeliczona na liczbę zaproszeń 

do wydania (zarówno w przypadku osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych). 

12. W przypadku dostarczenia niewystarczającej ilości żołędzi i orzechów, zaproszenia nie 

będą wydawane. 

13. Żołędzie i orzechy można dostarczać do śląskiego zoo codziennie od poniedziałku 

do niedzieli 



- w godzinach otwarcia kas biletowych (szczegóły na http://zoo.silesia.pl/godziny-

otwarcia), 

- przy głównej bramie zoo. 

UWAGA! Ze względów organizacyjnych żołędzie i orzechy nie będą przyjmowane 

przy bramie bocznej od ul. Złotej. 

14. Przyjmowane będą tylko i wyłącznie żołędzie i orzechy (orzechy włoskie bez zielonych 

łupin) zdrowe, suche, bez wyraźnych zanieczyszczeń. Żołędzie i orzechy 

zanieczyszczone, mokre, zepsute, spleśniałe, przegniłe nie będą przyjmowane, gdyż 

mogą być zagrożeniem dla zdrowia zwierząt. 

15. Żołędzie i orzechy powinny być dostarczane na własny koszt, własnym środkiem 

transportu oraz w opakowaniach, zabezpieczających je przed rozsypaniem i zepsuciem. 

16. Osobą odpowiedzialną za organizację zbiórki jest Maciej Frądczak, tel. 666 031 185,      

e-mail: mfradczak@slaskiezoo.pl (kontakt możliwy jest w dni robocze, 

tj. od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00). 
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