
KOCHANI! mamy dobrą wiadomość:)

Od  soboty tj. 9 maj 2020 r. OTWARTY jest DELI Park część spacerowa - jest to I etap 
"odmrożenia"?
Cały czas dotyczą nas obostrzenia, dlatego przygotowaliśmy dla Was specjalne zalecenia by można 
bezpiecznie korzystać z dostępnych na ten moment atrakcji:

BILET SPACEROWY
DOSTĘPNY CODZIENNIE W GODZINACH 
Pon – Pt: 12:00 – 18:00 
Sob – Nd: 11:00 – 18:00 
Kasy zamykamy na godzinę przed zamknięciem Parku

DELI Park – ścieżka spacerowa wśród Zwierząt prehistorycznych, Owadów w powiększeniu, Mini 
zoo, podniebna EKO – wioska, Świat miniatur (ścieżka spacerowa pośród miniatur budowli) oraz 
otwarta zielona  przestrzeń spacerowa w parku.

Bilet wstępu spacerowy – 15zł/ osoba

Bilet Spacerowy dostępny jest od 9.05.2020 r. do odwołania 
1. Informacja pod nr tel. 61-819-52-62 , 
2. Możliwość zakupu biletu na miejscu i płatność tylko Kartą płatniczą lub on - line
3. Na podstawie regulaminu sprzedaży biletów on-line DELI Parku parku edukacji i rozrywki 
Organizator informuje, że użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy .
4. Ze względu na ograniczenia działalności w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dla 
turystów udostępnione są wyłącznie bezpieczne ścieżki spacerowe oraz przestrzeń zielona 
spacerowa i podniebna EKO – wioska 
5. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest do 2 godzin .
6. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje również ze względu na złą pogodę oraz 
ograniczoną przepustowość danych atrakcji.
7. Przed zakupem biletu zapoznaj się ze skróconą wersją polityki bezpieczeństwa:
◦ Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek w prawidłowy sposób 
(zasłonięte usta i nos),
◦ Poruszając się wzdłuż ścieżek spacerowych zabronione jest dotykanie eksponatów oraz innych 
elementów infrastruktury.
◦ W trosce o bezpieczeństwo naszych gości obsługa będzie regulowała liczbę osób przebywających 
na terenie obiektu . 
◦ Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób zwiedzających minimum 2 m. 
◦ Na całym obszarze Parku obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z infrastruktury zabawowej(
place zabaw , plac zabaw krokodyl, piaskownica interaktywna , wewnętrzny plac zabaw ). Te 
przestrzenie zostały zabezpieczone i odgrodzone dla zwiedzających. 
◦ Zachęcamy do odpoczynku z wykorzystaniem ścieżek spacerowych .

ZAPRASZAMY:)


