
Látogatási Szabályzat 

  

Az állatsimogató területére történő belépés a látogatási szabályzat elfogadását jelenti. 

  

 Az állatsimogatót mindenki csak saját felelősségére látogathatja, annak tudatában, 

hogy az állatok esetlegesen sérüléseket okozhatnak, amelyért a fenntartót felelősség 

kizárólag gondatlanság esetén terheli. 

 Személygépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral, rollerrel, stb. behajtani TILOS. 

Idegen állatot az állatsimogatóba behozni TILOS! 

 14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel lehet az állatsimogatót látogatni. 

 Korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy csak felügyelettel, vagy 

kísérővel látogathatják az állatsimogatót.  

 Az állatsimogató egész területén szeszes italt fogyasztani és dohányozni TILOS! 

 Az állatsimogató területére hiányos öltözetbe bejönni TILOS! 

 A látogatók csak a személyzet által - az állatsimogató területére történő belépéskor - 

jóváhagyott eledellel etethetik az állatokat. 

 A látogatóktól elvárjuk, hogy óvják állatsimogatónk és környezetünk tisztaságát. Így 

szemetelni, bármit rongálni szigorúan TILOS! 

 A közbiztonság érdekében és jelen szabályzatának be nem tartása esetén az 

állatsimogató fenntartja magának azt a jogot, hogy a látogatót az állatsimogató 

elhagyására szólítsa fel. 

 A figyelmeztető táblákat ne hagyják figyelmen kívül! A kerítésen benyúlni, a 

láncokon átlépni TILOS! 

 Az állatsimogató területére beléptethető és egyszerre jelen lévő  személyek számát a 

fenntartó - a vonatkozó jogszabályok betartása érdekében - korlátozhatja. 

 Olyan tárgyakat, játékokat (pl. lufi, vízipisztoly) amelyek más látogatót, vagy az 

állatokat bármi módon zavarhatja, vagy állategészségügyi, illetőleg egyéb 

veszélyforrás lehet TILOS behozni. 

 Baleset, vagy rendkívüli esemény esetén haladéktalanul értesítse az állatsimogató 

valamelyik alkalmazottját. Elsősegély ................................. található. 

 A látogatók kizárólag a számukra kijelölt útvonalon közlekedhetnek.  

 Az állatok bántalmazása, ingerlése, idegen tárgyaknak az állatok kifutójába dobálása, 

az állatok nyugalmát és más látogatókat zavaró hangoskodás TILOS. Tüzet gyújtani, 

csikket eldobni, szabadban tüzelő-berendezést használni TILOS. 

 A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.  

 Az állatsimogató egész területén szeszes italt fogyasztani és dohányozni TILOS. 

Dohányzás kizárólag az erre kijelölt területen engedélyezett. Tudatbefolyásolt 

állapotban (ittasan, kábítószer hatása alatt) az állatsimogató nem látogatható.  

 Az állatsimogató területén - a személyiségi jogok figyelembevételével - fénykép-, 

videó-, és hangfelvétel külön engedély nélkül készíthető. 

  

 

 



NYILATKOZAT  

 

Alulírott .............................................................................................................................. 

(név, lakcím) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a ..................... állatsimogató 

látogatási szabályzatának tartalmát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el.  

 

Kelt:........................................... 

 

        ................................................ 

        Aláírás  

 


