Reglement Schoolbezoek
Wat leuk dat u ons park komt bezoeken met uw school.
Om de dag voor u, maar ook voor onze dieren, medewerkers en andere bezoekers, zo goed mogelijk te
laten verlopen gelden er voor uw schoolbezoek een reglement waaraan u zich dient te conformeren.
Wij verzoeken u om deze vóóraf door te nemen met de leerlingen en begeleiders.
Bij het bezoek aan ons park met de school gaat u automatisch akkoord met dit reglement.
Naast ons Schoolreglement is het Parkreglement van toepassing op het bezoek.
Deze leest u terug op onze website en is te verkrijgen aan onze kassa.
1. Begeleiding van leerlingen is verplicht
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het doen en laten van de leerlingen.

 De leerlingen dienen zich altijd onder toezicht van de begeleiders te bevinden in ons park!
Het is niet de bedoeling dat zij het park op eigen gelegenheid bezoeken. Wij hanteren minimaal 1
begeleider per 15 leerlingen.
2. Contactpersoon vanuit school tijdens het bezoek
Wij verzoeken u om op de dag van het bezoek het mobiele telefoonnummer van de hoofdcontactpersoon
achter te laten bij de kassa. Deze persoon dient gedurende de dag bereikbaar te zijn bij eventuele
calamiteiten en/ of vragen vanuit onze medewerkers.
3. Aankomst
Komt u aan met een touringcar, dan verzoeken wij om aan de chauffeur door te geven dat de groep op
het parkeerterrein uitstapt. Eén van de begeleiders kan alvast uitstappen bij de hoofdingang, om de
toegang te regelen. De rest van de groep stapt uit op het parkeerterrein.
Bij kassa 1 liggen de entreekaarten, eventuele coupons voor consumpties en plattegronden klaar.
De groep wordt door één van onze collega’s bij de ingang in één keer geteld en binnen gelaten. Wij
verzoeken u om hierbij te assisteren, omdat u weet wie er bij de groep hoort.
4. Bezoek aan de Parkwinkel
Bij een bezoek aan de Parkwinkel is aanwezigheid van de begeleiders ook verplicht. De leerlingen dienen
te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen. Er mogen in de Parkwinkel geen
consumpties genuttigd worden. Het is niet toegestaan om opstoppingen of hinder te veroorzaken voor
andere bezoekers. De leerling ontvangt na iedere aankoop de kassabon. Deze dient bewaard te worden
gedurende het bezoek en kan gevraagd worden ter controle.
5. Restaurants
Onze restaurants zijn uitsluitend te bezoeken in combinatie met afname van consumpties. Het is niet
toegestaan om het restaurant te gebruiken als plek om opdrachten te maken, als hangplek of als
verzamelpunt. Buiten op de terrassen en op de zitplekken verspreid door ons park is het wel toegestaan
om opdrachten te maken, te verzamelen of te gaan zitten.
Er wordt geen alcohol verstrekt aan zowel de leerlingen als begeleiders.
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6. Consumpties
Bestelde consumpties staan op het afgesproken tijdstip voor u klaar in het Park Restaurant en kunnen
daar door de begeleiders voor de hele groep in één keer worden afgehaald. De consumpties kunnen
genuttigd worden op de terrassen buiten of in het Park Restaurant (niet in de Kids Jungle).
7. Kids Jungle
De Kids Jungle is uitsluitend toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar en onder toezicht van de
begeleiders.
8. Polsbandjes
Voor de leerlingen van de onderbouw (groep 1 en 2) is het verplicht om een polsbandje te dragen met
daarop het telefoonnummer van de hoofcontactpersoon tijdens het bezoek. Wanneer zij iets herkenbaars
dragen is dit niet nodig (zoals bijvoorbeeld allemaal hetzelfde T-shirt met daarop de naam van de school).
Wij vernemen graag het aantal benodigde polsbandjes, zodat deze naar de school verstuurd kunnen
worden. U dient zelf zorg te dragen voor het uitdelen van de polsbandjes en het noteren van de gegevens.
7. EHBO
De EHBO-posten zijn bij de Hoofdingang en bij het Bush- en Park Restaurant.
8. Kluisjes
Wij beschikken over een aantal kluisjes, deze vindt u direct na de ingang aan de linkerkant (€ 0,50 per
kluisje).

Vragen en/of opmerkingen? Wij helpen u graag!
Neem contact met ons op via scholen@burgerszoo.nl of 026-3537201
Wij wensen u een hele prettige en leerzame dag in ons park toe!

