
 
 
 
 
REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENI HODOWLI ALPAKI NA OKĘCIU 
 

1. Udział w zajęciach: 
o Alpakoterapii, 
o Spacery z alpakami, 
o Wizyta na terenie Hodowli Alpaki Na Okęciu (dalej zwanej „Hodowla), 
wymaga wcześniejszego zapisu i jest odpłatny.  

2. Odwiedziny Alpak w ich stajni możliwe są wyłącznie za uprzednią zgodą opiekunka 
Hodowli. 

3. Zapisów na zajęcia dokonuje się przez stronę www.alpakinaokeciu.pl, fanpage na 
Facebook-u lub telefonicznie.  

4. Bez względu na rodzaj zajęć każdy uczestnik proszony jest o ubranie pełnego 
(zakrytego od góry) obuwia ze względów bezpieczeństwa oraz konieczność przejścia 
przez matę dezynfekującą (mata pokryta mokrą pianą) przed wejściem do stajni.  

5. Ze względu na płochliwą naturę Alpak na terenie Hodowli pod żadnym pozorem nie 
wolno: 
o Zachowywać się głośno (np. krzyczeć, piszczeć, biegać) oraz w inny sposób, który 

mógłby zakłócić spokój zwierząt, 
o Wnosić przedmiotów, które mogą wystraszyć zwierzęta (np. balony, drony, trąbki 

stadionowe), 
o Jeździć po terenie Hodowli na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach, 
o Odtwarzać głośną muzykę. 

6. Dieta Alpak jest ściśle określona, dlatego można je karmić jedynie przekąskami 
otrzymanymi od pracowników Hodowli. Pod żadnym pozorem nie wolno karmić Alpak 
smakołykami dla ludzi. 

7. Na terenie Hodowli oraz podczas Spaceru należy stosować się do zaleceń Opiekuna 
Alpak. 

8. Nie wolno niszczyć zieleni i zaśmiecać terenu. 
9. Na terenie Hodowli obowiązuje bezwzględny zakaz: 

o wchodzenia na teren osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających, 

o palenia tytoniu, e-papierosów lub innych substancji. 
7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Hodowli wyłącznie pod nadzorem osoby 

pełnoletniej.  
8. Każde dziecko do lat 13  może wziąć udział w Spacerze z Alpaką wyłącznie pod 

nadzorem osoby pełnoletniej (1 dziecko = 1 rodzic/opiekun). 
9. Wycieczki szkolne, przedszkolne oraz wszelkie wycieczki zorganizowane, których 

członkowie są osobami niepełnoletnimi mogą przebywać z Alpakami na terenie Hodowli 
pod opieką co najmniej dwóch pełnoletnich opiekunów posiadających wymagane 
prawem uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi podczas wycieczek 

10. Teren Hodowli jest zamknięty podczas zajęć ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie 
Alpak, jak również osób przebywających na terenie Hodowli. 

11. W przypadku nie uszanowania zapisów niniejszego regulaminu, uciążliwy gość zostanie 
poproszony o opuszczenie terenu Hodowli bez zwrotu kosztów uczestnictwa 
w zajęciach.  

12. Hodowla nie ponosi odpowiedniości za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania 
niniejszego regulaminu. 

 
 
 
Życzymy Państwu przyjemnego pobytu na terenie Hodowli, niezapomnianych przeżyć 
z Alpakami Na Okęciu. 
 


