LASTE SÜNNIPÄEVADE PIDAMISE KORD
1. Sünnipäeva pidamine loomaaias tuleb broneerida vähemalt üks nädal enne üritust.
2. Loomaaeda sisenemise, ruumi ja giidi tagab sünnipäevalistele programmipääse, mille saab
kassast ja mis tuleb säilitada külastusaja lõpuni (Vt punkt 3).
3. Pääse kehtib kahele täiskasvanule ja 15 lapsele vanuses kuni 17 eluaastat. Juhul, kui laste
vanus jääb alla 6 eluaasta, hõlmab paketihind 10 last ja nelja täiskasvanut.
Laste
vanus

Lisanduvaid külalisi ühes
programmis

Kui külaliste arv ületab ühe programmi
maksimumi

4-6
aastat

Programmi
hinnas
sisaldub
10 last ja 4
täiskasvanut

Maksimaalne laste arv: 12
Maksimaalne
täiskasvanute arv: 6

Alates 13 lapsest tuleb tuleb tellida kaks
programmi, st kaks läbiviijat.
Maksimaalne laste arv: 20
Maksimaalne täisakasvanute arv: 8

7-15
aastat

15 last ja 2
täiskasvanut

Maksimaalne laste arv: 18
Maksimaalne
täiskasvanute arv: 6

Alates 19 lapsest tuleb tuleb tellida kaks
programmi, st kaks läbiviijat.
Maksimaalne laste arv: 26
Maksimaalne täisakasvanute arv: 8

4. Lastega peab kaasas olema vähemalt kaks täiskasvanud saatjat, kes programmi ajal lapsi
aitavad, distsiplineerivad ning jälgivad ohutusnõuete täitmist. Giid vastutab ainult
programmi läbi viimise eest.
5. Sünnipäevaprogrammi tellija ja külalised peavad olema kohal hiljemalt 15 minutit enne
programmi algust, et ürituse läbiviija saaks programmiga alustada ettenähtud ajal.
Hilinemise/hilinejate ootamise korral kestab sünnipäevaprogramm hilinetud aja võrra
vähem.
6. 38 m2 suurune peoruum asub loomaaia keskkonnahariduskeskuses (Ehitajate tee 150) ja on
külastajate käsutuses alates sünnipäevaprogrammi algusest kuni üks tund pärast programmi
lõppemist. Soovi korral võib kasutada ka keskkonnahariduskeskuse kõrval muruplatsil
asuvaid laudu ja pinke.
7. Tellimust tehes saab valida kas siseruumi või piknikuplatsi vahel. Otsus on lõplik,
ilmastikuolude muutumisel ei ole võimalik broneeritud kohta muuta.
8. Sünnipäevalistel on ilma eritasuta lubatud pildistada ilma välguta ja filmida, kui nad ei välju
selleks külastajatele ette nähtud piirkonnast ega riku muid külastuskorra reegleid.
9. Pärast sünnipäevapidu tuleb ruum koristada ja panna prügi prügikasti.
10. Sünnipäevapeo järel peavad kasutatud ruum, piknikuplats ja loomaaia inventar olema samas
seisukorras kui enne üritust. Sünnipäeva tellija on vastutav loomaaia vara heaperemeheliku
kasutamise eest. Juhul, kui ürituse käigus kahjustatakse loomaaia vara, tuleb sellest koheselt
informeerida loomaaeda telefoninumbril 6 943 343 või 51 26 965 ning kahju hüvitada.
11. Peo lõppemisest tuleb teavitada loomaaia kontrolöri, kes ruumi üle kontrollib ja lukustab.
12. Sünnipäevast osavõtjatel on keelatud:
 Loomade katsumine, häirimine (sh müra tekitamine) ja toitmine (va. kohtades, kus
toitmine on loomaaia poolt korraldatud);
 Ületada kaitsebarjääre või ronida nende peale ja taha;
 Siseneda külastajatele mitte ettenähtud territooriumile;
 Tuua kaasa kasse, koeri ja muid loomi, õhupalle ja lendavaid seadmeid (droone jms);
 Kasutada siseruumides tuleohtlikke seadmeid ja esemeid (küünlaid, veekeetjat,
mikrolaineahju jms);






Viibida loomaaia territooriumil alkoholi- või narkojoobes;
Suitsetada territooriumil (va. loomaaia poolt selleks märgistatud kohtades)
Jääda territooriumile pärast loomaaia sulgemist;
Sõita territooriumil jalgratta, tõukeratta, tasakaaluliikuri, rula, rulluiskudega jmt (va.
koolieelikutel eakohaste jalgratastega vanemate vastutusel ja hoole all);
13. Sünnipäevade pidamise kord on täitmiseks kõigile sünnipäevapeost osavõtjatele.
14. Juhendajal on õigus eemaldada grupist osavõtjad, kes ei täida Tallinna Loomaaia
külastamiseeskirju ja seavad sellega ohtu enda või looma tervise ning rikuvad programmi
ülesehituse.

