V Bojniciach
16. 10. 2018

NÁVŠTEVNÍKOV V ZOO ZABÁVALI KLAUNI
Dve podujatia v októbri boli venované návštevníkov so špeciálnymi
potrebami, pripravili sme im zaujímavý program.
Národná zoologická záhrada Bojnice si v spolupráci s Trenčianskou nadáciou a jej programom Dr.
Klaun opätovne pripravila podujatie pre návštevníkov so špecifickými potrebami. Na Svetový deň
zvierat, teda 4.10.2018 sme sa v našej zoo stretli na podujatí „Dr. Klaun s deťmi objavuje Bojnice“.
Spolu do našej zoo zavítalo 111 účastníkov z 8 zariadení: CSS Domino Prievidza, ZŠ s MŠ pre deti
a žiakov s NKS Brezolupy, CSS Prameň Dolný Kubín, DSS Pastuchov, DSS Nosice, DSS Adamovské
Kochanovce, DSS Hrabiny, DSS Hestia Pezinok.
Pripravené pre nich boli štyri stanoviská: spoznávali spevavce z Indonézie v rámci kampane EAZA,
potom ich čakal klaun s interaktívnymi scénkami, na treťom bolo vystúpenie s bábkami
a kúzelnícke predstavenie, a na poslednom stanovisku bolo pripravené divadelné predstavenie.
O niekoľko dní neskôr, 12.10.2018, do zoo zavítali seniori a návštevníci so ZŤP, na 3. ročník podujatia
„Deň bez bariér“. V tento deň sme sa snažili sprístupniť našu zoo ľuďom, ktorí majú obmedzenú
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možnosť pohybu a dopriať im, aby si ju mohli prezrieť a vychutnať si aj zvieratá, ktoré sa nachádzajú
aj v častiach zoo vzdialenejších od vstupu, kam sa často nedostanú pre zdravotné problémy.
Pred výbehom medveďov bolo pripravené stanovisko, kde sa návštevníci dozvedeli zvieracie
zaujímavosti, ale mohli si aj posedieť pri šálke čaju, a tu začínala prehliadka na motorových
vozidlách John Deer so sprievodcom.
Kontakt pre médiá:
Mgr. Simona Kubičková
0903 807 002, simona.kubickova@zoobojnice.sk
Foto vľavo: Zo scénky s klaunom. Foto vpravo: Netradičné komentované prehliadky účastníkov zaujali. Foto: archív zoo.

Horný rad: Aktivity na stanoviskách podujatia Dr. Klaun s deťmi objavuje Bojnice.
Stredný rad: Vľavo – skupina detí na podujatí Dr. Klaun s deťmi objavuje Bojnice. Vpravo – účastníci podujatia Deň bez bariér.
Dolný rad: Posedenie pri čaji a záber z komentovanej prehliadky na podujatí Deň bez bariér.
Foto: archív Národnej zoo Bojnice.
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