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ZADEVA: SEZNANITEV S TVEGANJI V PROGRAMU SREČAJ NAJ ŽIVAL, DOLŽNOST UPOŠTEVANJA
NAVODIL IN PRAVICA DO PRILAGODITVE PROGRAMA
Živali, ki sodelujejo v programih za obiskovalce, so v Živalskem vrtu Ljubljana za to delo trenirane po
posebnih programih za trening živali. S treningi dosežemo, da nam živali kljub svojim nagonom v stresnih
situacijah (beg, brca, umik, napad ipd.) zaupajo in z nami sodelujejo. To vključuje navajanje na dotik, trening
proti plašnosti, navajanje na jahanje, ipd. Kljub temu, da trening pogosto ustreza standardom treninga za
terapevtske živali in da so vodniki in oskrbniki živali za delo usposobljeni, še vedno obstaja tveganje za
nesrečo (brco, prasko, ugriz, padec ipd.).
Zato je za neposreden stik z živalmi in udeležbo v programu potrebno podpisati izjavo o seznanitvi s tveganji
in o prevzemu odgovornosti. Udeleženci programov so dolžni strogo upoštevati navodila izvajalcev
programov.
Pridržujemo si pravico, da oskrbnik in/ali spremljevalec programa izvajanje programa prilagodi ali prekine,
če presodi, da je v določeni situaciji tveganje za varnost živali ali udeležencev preveliko.
IZJAVA
Spodaj podpisani_____________________________________________________________________________ ,
(ime in priimek ter kontaktni telefon)

kot starš/skrbnik otroka________________________________________ , izjavljam, da sem seznanjen s tveganji
(ime in priimek otroka)

v zvezi z udeležbo v programu Srečaj naj žival, ki bo potekal v ZOO Ljubljana _____________________________ .
(datum izvedbe programa)

Izjavljam, da v programu sodelujemo NA LASTNO ODGOVORNOST ter da za udeležbo v programu ni nobenih
zdravstvenih in drugih ovir. O morebitnih pomembnih posebnostih (alergije na dlako, gibalne oviranosti, posebne
potrebe, strah, predsodki idr.) sem predhodno obvestil organizatorja programa in se posvetoval o primernosti za
udeležbo v programu. Zavedam se pomembnosti upoštevanja navodil izvajalcev programa.

Starše obveščamo, da bomo izjavo o seznanitvi s tveganji na programu hranili 5 let. Pripadajo vam vse pravice v
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«).
Pisne zahtevke lahko podate na info@zoo.si .

Podpis: _____________________________________
(starša/skrbnika/odraslega udeleženca)

Ljubljana, ________________________
(datum)
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