Regulamin przyjmowania
zwierząt w Kamienicy Sporting

Kamienica Sporting jest obiektem przyjaznym dla Gości ze zwierzętami domowymi. W dniu przyjazdu na każdego czworonożnego
pupila czeka Pakiet Zwierzaka, który zawiera: mały ręcznik, woreczki na odchody, przysmak dla psa/kota oraz poniższy regulamin
pobytu. W Kamienicy wyznaczono specjalne pokoje, w których możliwe jest zakwaterowanie Gości ze zwierzętami.
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie poniższego Regulaminu Zwierząt podczas całego
pobytu w naszym obiekcie:
1. Pobyt zwierząt wymaga wcześniejszej rezerwacji i przyjęcia ich zgłoszenia przez pracownika Recepcji podczas dokonywania
rezerwacji.
2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o udzielenie informacji dot. rasy/gatunku zwierzęcia.
3. Obiekt ma możliwość odmowy przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne i/lub agresywne.
4. Brak zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem może skutkować anulacją zakwaterowania i zwrotem wniesionej zaliczki.
5. Zwierzęta przebywające na terenie obiektu powinny być zdrowe oraz posiadać zaktualizowany wykaz szczepień i
odrobaczenia (książeczka zdrowia).
6. Właściciele/Opiekunowie zwierząt zobowiązani są do sprawowania pełnej opieki, wyprowadzania na smyczy oraz sprzątania
nieczystości po swoim zwierzęciu na terenie obiektu (Kamienica, Restauracja, Ogród).
7. Prosimy nie korzystać z ręczników i bielizny pościelowej obiektu na potrzeby zwierząt.
8. Właściciele zobowiązani są posiadać własne legowisko dla zwierzęcia na czas pobytu.
9. Ze względów bezpieczeństwa naszych pracowników, informujemy o możliwości sprzątania pokoi ze zwierzętami jedynie w
dwóch przypadkach: podczas obecności właściciela w pokoju lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia
dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.
10. Właściciel zobowiązany jest do każdorazowego sprzątania odchodów po swoim zwierzęciu na terenie obiektu i w jego
najbliższym otoczeniu. Worki na odchody dostępne są w Pakiecie Zwierzaka (dostępny przy zakwaterowaniu) oraz w Recepcji
obiektu.
11. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 40zł za dobę (10% całej kwoty z pobytu zwierzęcia przeznaczamy na rzecz
Schroniska dla Zwierząt w Świnoujściu) .
12. Ze względu na ograniczenia sanitarne oraz komfort innych Gości obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do:
Sali Zabaw i Zabawek (strefa dla dzieci).
13. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby. Prosimy o pozostawienie torby w
okolicy kuwety, by serwis sprzątający mógł ją zutylizować przy najbliższym sprzątaniu pokoju.
14. Żadne ze zwierząt nie może być pozostawione samo w pokoju.
15. Za wszystkie szkody na terenie obiektu (bądź mieniu innych Gości) wyrządzone przez zwierzęta, odpowiada Właściciel/
Opiekun.
16. Szkody zostaną wycenione przez Dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele zwierzęcia.
17. Za niepoinformowanie recepcji o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 400zł (opłata
jednorazowa).
Informujemy, że zameldowanie Gości ze zwierzętami w obiekcie Kamienica Sporting jest jednoznaczne z:
zapoznaniem się z treścią powyższego Regulaminu Pobytu Zwierząt
akceptacją wszystkich jego warunków i zapisów podczas trwania całego pobytu w naszym obiekcie.

Skontaktuj się ze mną pod numerem 123 456 789 lub witaj@naprawdeswietnastrona.pl

