
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У МІНІ ЗООПАРКУ MOREWELL 

Відвідувачі, які вирішили відвідати міні зоопарк в Morewell вважаються ознайомленими і 

згодні з цими Правилами і несуть повну відповідальність за їх порушення. 

Правила поведінки в міні зоопарку: 

 

 Дорослі відвідувачі і супроводжуючі екскурсійних груп несуть повну 

відповідальність за свою безпеку, і безпеку життя дітей, яких супроводжують. 

 Не залишайте дітей без нагляду. Маленьких дітей тримайте за руку або на 

руках, не намагайтеся погладити або доторкнутися до тварини. 

 Забороняється перелазити через огородження, паркани, бар'єри безпеки, стіни. 

Ставити дітей на огороджувальні бар'єри, притулятися до кліток та інших 

конструкцій вольєрів, просовувати руки або пальці через загороджувальні 

сітки та огорожі, тим самим лякаючи тварин. 

 Відвідувачам забороняється проводити на територію зоопарку тварин. 

 Забороняється дратувати тварин, кидати в них і в експозиційні вольєри камені, 

сміття, їжу і будь-які інші предмети. 

 Забороняється годувати тварин принесеними з собою продуктами, годування 

тварин дозволяється спеціально підготовленими кормами, придбаними у 

адміністратора. 

 Забороняється на території міні зоопарку перебувати з повітряними кульками, 

оскільки вони становлять потенційну небезпеку для тварин. 

 Протягом прогулянки по міні зоопарку, забороняється голосно вмикати 

музику. 

 Викидайте сміття в спеціально відведені контейнери. 

 Дразнити, лякати і чіпати тварин. 

 Заходити в зони обслуговування і будівництва. 

 Перелазити через огородження. 

 Притуляться до грат вольєрів, а також стукати по ним різними предметами і 

руками. 

 Грати на музичних інструментах, співати пісні, кричати, бігати. 

 Здійснювати будь-яку професійну фотозйомку та відеозйомку без узгодження з 

адміністрацією. 

 Псувати майно міні зоопарку, в тому числі плакати і стенди. 

Не використовуйте спалах під час зйомки. 

 

 

У разі порушення цих Правил відвідувач зобов'язаний негайно покинути територію 

міні зоопарку. 

 
Сподіваємося на Ваше розуміння і порядність! Бажаємо приємного 

відпочинку! 

На території міні зоопарку ведеться відеоспостереження. 
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