
REGULAMENT 

„PARADISUL ANIMALELOR” 

 

 

 

 NOTIUNI GENERALE  

 

Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive 

București - PROEDUS, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 

Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Consiliul Municipal al Elevilor, Palatul 

Național al Copiilor, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Federația Sindicatelor 

Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociaților de Părinți din Învățământul 

Preuniversitar, sub egida Parteneriatului Civic pentru Educație, intitulat generic CIVITAS, 

organizează în perioada 15 – 19 mai 2017, în cadrul săptămânii „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, 

să fii mai bun”, proiectul cu caracter educativ şi informativ „Paradisul Animalelor”.  

 

Programul este destinat elevilor bucureșteni din învățământul preșcolar și primar (clasele 

0 – IV), cuprinzând vizite la Gradina Zoologica București. 

 

 INSCRIEREA SI PARTICIPAREA  

 

Perioada de desfășurare a proiectului este 15-19 mai 2017 în intervalul orar 10:00-18:00 

la Gradina Zoologica Bucuresti.  

 

Unitățile de învățământ pot înscrie elevii doritori în perioada 12.04 – 08.05.2017 pe 

adresa de e-mail organizarepmb@yahoo.com , precizând în mod obligatoriu la subiect textul 

“Paradisul Animalelor”, iar in continutul mesajului numele complet al unității de învățământ, 

nume și număr de telefon profesor însoțitor și lista cu 50 de participanți (elevi si cadre didactice). 

 

Înscrierea in proiectul „Paradisul animalelor” se va face în limita a 2000 de participanți 

(elevi și cadre didactice) din clasele 0-IV ale unităților de învățământ bucureștene. 



 

 RETRAGEREA DIN PROIECT 

 

Organizatorul poate refuza participarea unităților de învățământ care nu au transmis e-mail-ul 

de înscriere în termenul precizat anterior sau în cazul în care numărul elevilor înscriși depășește 

limita maximă de vizitatori admiși pe ora. 

În cazul în care, după finalizarea procedurilor de înscriere în proiect, unitatea de învățământ 

renunță la participare, persoana de contact are obligația de a anunța organizatorul cu cel putin 72 

de ore înainte de începerea activității.  

 

 DESFASURAREA ACTIVITATILOR 

- În zilele de 15, 16, 17, 18 si 19 mai 2017, participanții înscriși la acest proiect vor fi 

prezenți în locul și ora stabilită conform programului comunicat de către organizator. 

- Coordonatorul organizatorului se obilgă să verifice copiii prezenți, astfel încât aceștia să 

fie conform tabelului primit de la organizator. 

- Pe durata deplasării către obiectivele turistice coordonatorul autocarului trebuie sa le 

aducă la cunoștință copiilor și cadrelor didactice faptul că este interzis să mănânce în 

autocar, să stea în picioare ori să strice vreun bun al organizatorului. 

- În momentul staționării la obiectivele turistice, coordonatorul autocarului are obligația să 

anunțe toate persoanele din autocar cu privire la timpul de vizitare, iar pe toată perioada  

opririi să supravegheze efectivul autocarului și să se asigure că în momentul 

îmbarcării/plecării, toată lumea este prezentă în autocar. 

- Pe toată durata deplasării autocarului, coordonatorul acestuia trebuie să se asigure că toți 

pasagerii cunosc întocmai și respectă prevederile legale privind purtarea centurii de 

siguranță, dar si păstrarea  locului de pe scaun. 

 

 ASIGURARE SI RASPUNDERE 

 Organizatorul va asigura logistica aferenta proiectului, transportul si materialele 

informative necesare în vederea organizării și desfășurării acestuia. De asemenea, se 

angajează în gestionarea proiectului prezentat, prin coordonatorii specializați care se vor 

ocupa în totalitate de organizarea, desfășurarea și încheierea proiectului. 



REGULAMENT DE ORIDNE INTERIOARA – Gradina Zoologica Bucuresti 

 

- Comportamentul indecent sau activitatile care pun in pericol orice participant sunt interzise.  

- Toti participantii trebuie sa fie imbracati adecvat.  

- Nu este permisa parasirea grupului de catre participanti sub nici o forma.  

- Este obligatorie respectarea semnelor de avertizare afişate la intrarea în Grădina 

Zoologică precum şi pe cele amplasate de-a lungul traseelor de vizitare! 

- Pe teritoriul Parcului Zoologic  este interzisă hrănirea animalelor! Această interdicţie rezidă 

din  raţiuni  obiective, de protecţie a sănătăţii animalelor  şi  oamenilor deopotrivă. 

- NU speriaţi animalele ! NU  introduceţi în incinta parcului zoologic  obiecte sau jucării (spre 

exemplu baloane, mingi, pistoale cu apă), care ar putea speria animalele ! 

- Trebuie păstrată curăţenia în interiorul Grădinii Zoologice ! 

- Cadrele didactice ce însoțesc grupurile au obligația de a supraveghea în permanență copii! 

- Persoanele cu handicap pot vizita această grădină doar supravegheaţi de o persoană adultă 

însoţitoare! 

- Cu excepţia lucrătorilor din grădină,  circulaţia  pe teritoriul grădinii zoo este strict pietonală  

- Publicul va putea vizita doar zonele de acces pentru public, folosind cărările grădinii 

- Este interzisă  trecerea peste garduri şi depăşirea cablului (frânghiei) de delimitare, precum 

şi   introducerea  mâinii prin elementele gardurilor de protecţie.  

- Copii trebuie supravegheaţi cu deosebită atenţie în special când se trece pe lângă habitatele 

pentru animale protejate cu gard electric, cabluri (frânghii) de delimitare sau zone  delimitate 

cu lucii de apă! 

- Pe teritoriul Grădinii Zoologice este interzisă intrarea în  canalele şi luciile cu apă (bălţi) sau 

scăldatul. 

- În caz de accident sau incident deosebit,  anunţaţi în cel mai scurt timp  primul lucrător din 

cadrul parcului.   Cutia  pentru acordarea primului ajutor se găseşte  la casieria grădinii şi la  

birourile administrative din parc. 

- Este interzis fumatul pe teritoriul Grădinii Zoologice ! 

- În perimetrul Parcului Zoologic este interzisă  aprinderea focului sau utilizarea oricărei 

instalaţii sau obiect care ar putea constitui sursă de foc! 



- Pentru distrugerile provocate bunurilor Grădinii Zoologice (animalelor şi plantelor), 

persoanele responsabile  răspund  pentru prejudiciul cauzat. 


