
REGULAMIN RANCZO ALPAKA 

Przed wejściem na teren Ranczo Alpaka każdy zobowiązany jest do 

zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

Informacje ogólne:  

1. Podstawą korzystania z atrakcji Ranczo Alpaka jest posiadanie ważnego biletu wstępu,  

lub dokonanej wcześniejszej rezerwacji dla grupy zorganizowanej. 

2. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod nr 517-878-115 lub elektronicznie na adres 

ranczoalpaka@wp.pl 

3. Przebywających na terenie Ranczo Alpaka obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz 

stosowanie się do poleceń pracowników. 

4. Dostępność atrakcji na terenie Ranczo Alpaka jest uzależniona od warunków 

atmosferycznych. 

5. Zabrania się głośnych zachowań i używania hałaśliwych urządzeń. 

6. Zabrania się straszenia, biegania, krzyków, wszelkich zachowań wzbudzających niepokój 

 u zwierząt. 

7. Zabrania się dokarmiania zwierząt własnym jedzeniem. 

8. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających oraz ich spożywanie. 

9. Zabrania się palenia tytoniu lub innych substancji na terenie Ranczo Alpaka. 

10. Zabrania się wnoszenia na teren Ranczo Alpaka przedmiotów powszechnie uznanych 

 za niebezpieczne. 

11. Dzieci do lat 10 mogą przebywać z Alpakami na terenie Rancza wyłącznie pod nadzorem 

osoby pełnoletniej (opiekuna). 

12. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do opieki i czuwania nad bezpieczeństwem dzieci 

korzystających z atrakcji Ranczo Alpaka . 

13.  Wycieczki szkolne, przedszkolne oraz wszelkie wycieczki zorganizowane, mogą przebywać  

na terenie Ranczo Alpaka pod opieką co najmniej dwóch pełnoletnich opiekunów 

posiadających wymagane prawem uprawnienia do sprawowania opieki podczas wycieczek. 

14. Nie wolno niszczyć zieleni i zaśmiecać terenu. 

15. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Ranczo Alpaka. 

16. Ranczo Alpaka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione i zagubione przedmioty. 

              Przepisy porządkowe: 

17. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. 

Teren lokalizacji parkingu stanowi własność prywatną i służy wyłącznie osobom 

zwiedzającym Ranczo Alpaka. 

18. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się  

w nich mienie. 

19. Na parkingu i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność. 

20. Wszelkie zaistniałe na terenie Ranczo Alpaka wypadki powinny być niezwłocznie 

zgłaszane pracownikom obsługi. 



21. Warunkiem uznania jakichkolwiek roszczeń ze strony osób korzystających z usług Ranczo 

Alpaka jest niezwłoczne powiadomienie pracowników obsługi o zaistniałym wypadku, 

zdarzeniu oraz spisanie stosownego protokołu. 

22. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie Ranczo Alpaka w celach 

marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody 

zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie Ranczo Alpaka mogą służyć wyłącznie do 

celów prywatnych. 

23. Przebywając na terenie Ranczo Alpaka każda osoba wyraża zgodę na wykonywanie fotografii 

swojej osoby na potrzeby (zapisania fotograficznego odbytej przygody lub promocji facebook 

Ranczo Alpaka. 

 

Postanowienia końcowe: 

24. Ranczo Alpaka nie ponosi odpowiedniości za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

25. Regulamin Ranczo Alpaka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej www.ranczoalpaka.pl, wywieszenie przy wejściu na teren oraz na życzenie 

klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


