
VIII.  CENNIK  USŁUG  Ogród Zoologiczny rok 2020 – załącznik do zarządzenia 
Zarządu Spółki nr 748/02/2020 z dnia 11 marca 2020 r.  

Lp. Specyfikacja Propozycja nowych cen 

1.  Bilet wstępu normalny:  

w sezonie od świat wielkanocnych do 31.10 w dni 
powszednie 

20,00 zł  

w sezonie „środy z rabatem” od świąt wielkanocnych do 
31.10 w dni powszednie 

17,00 zł  

Poza sezonem od 1.11 do soboty wielkanocnej 17,00 zł  

2.  Bilet wstępu ulgowy  

w sezonie od świat wielkanocnych do 31.10 w dni 
powszednie 

14,00 zł  

w sezonie „środy z rabatem” od świąt wielkanocnych do 
31.10 w dni powszednie 

 12,00 zł  

poza sezonem od 1.11 do soboty wielkanocnej 12,00 zł  

3.  Bilet grupowy normalny - min. 20 osób, cena za osobę 
(poza sezonem) 

15,00 zł 

4.  Bilet grupowy ulgowy  min. 20 osób (obowiązuje do 
30.06.2020 r.)  

8,00 zł 

5.  Bilet grupowy ulgowy  min. 20 osób (obowiązuje od 
1.07.2020 r. ) 

10,00 zł 

6.  Prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie ZOO przez 
pracownika LPKiW (grupa max 30 osób) (obowiązuje od 
1.07.2020 r.) 

*100,00 zł + bilet wstępu 

zgodny z uprawnieniami 

7.  Warsztaty edukacyjne (grupa max 30 osób) 300 zł + bilet wstępu do 
ZOO 

8.  Bilet rodzinny 2+2 55,00 zł 

9.  „Bilet szkolny” - na zajęcia dydaktyczne na terenie ZOO dla 
grup zorganizowanych min 15 osób (obowiązuje do 
30.06.2020 r.) 

** 9,00 zł 

10.  Organizacja imprez – m.in. obchody urodzin, imienin w 
ZOO, imprezy firmowe i inne  

480,00 zł +bilet wstępu 

11.  Wynajem sali konferencyjnej w AT 150,00 zł/godz. 

12.  Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść na okaziciela  75,00 zł 

13.  Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść na okaziciela dla osób 
uprawnionych do zniżek (nie obejmuje Rodzina+, Karta 
Dużej Rodziny, Zachodnio-Pomorska Karta Rodziny i 
Seniora) 

50,00 zł 

14.  Bilety rabatowe Rodzina+ 
Bilet wstępu normalny w sezonie 

Bilet wstępu normalny poza sezonem 
Bilet wstępu ulgowy w sezonie 

Bilet wstępu ulgowy poza sezonem 

 
15,00 zł  
12,00 zł  
10,00 zł  
 9,00 zł 

15.  Bilety rabatowe Seniorzy+ bilet wstępu ulgowy 

16.  Bilety rabatowe Karta Dużej Rodziny (zniżka ok. 30%) 
Bilet wstępu normalny w sezonie 

Bilet wstępu normalny poza sezonem 
Bilet wstępu ulgowy w sezonie 

Bilet wstępu ulgowy poza sezonem 

 
15,00 zł  
12,00 zł  
10,00 zł  
 9,00 zł 

17.  Zachodnio-Pomorska Karta Rodziny i Seniora   



Uwaga:  - bilet bezpłatny: dzieci do 3 lat, opiekunowie grup zorganizowanych w 
przeliczeniu 1 opiekun na 10-cioro dzieci, osoba z orzeczoną 
niepełnosprawnością (nie dotyczy zajęć edukacyjnych), 
- ulgowe: dzieci w wieku 3-6 lat, dzieci i młodzież ucząca się, emeryci, 
opiekun osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (nie dotyczy zajęć 
edukacyjnych), grupy osób uprawnionych do biletów normalnych min 20 
osób, 
- wszystkie ceny są cenami brutto, 
- bilet jednorazowy zakupiony w kasie ZOO jest ważny tylko w dniu 
zakupu,  
- karnety wstępu ważne są w okresie 12 miesięcy, 
- termin rozpoczęcia sezonu dniem ruchomym w zależności od 
warunków atmosferycznych. 
 

* Opłata obowiązuje od 1.07.2020 r. 

** Cena biletów szkolnych obowiązywać będzie do 30.06.2020 r., następnie ulega 
wygaszeniu. 
 

 

Bilet wstępu normalny w sezonie 
Bilet wstępu normalny poza sezonem 

Bilet wstępu ulgowy w sezonie 
Bilet wstępu ulgowy poza sezonem 

15,00 zł  
12,00 zł  
10,00 zł  
 9,00 zł 

18.  Obornik gratis 

19.  Przejażdżki  kucem  lub  osłem  z  bryczką  lub  inny  udział  
w czasie trwania imprez na zlecenie  (wynajem zwierząt 
wraz z obsługą i sprzętem na okres 1,5 – 2 godz.) – bez 
transportu 

250,00 zł 

20.  Wynajęcie  pracownika LPKiW  na  czas  1,5 – 3 godz. na 
potrzeby zdarzeń promocyjnych prowadzonych poza 
terenem ZOO wraz ze zwierzętami wykorzystywanymi do 
tego celu. 

250,00 zł  

21.  Sponsorowanie  zwierząt ceny do negocjacji 


