REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT W CHOCHOŁOWYM DWORZE
1. Przyjazd ze zwierzęciem należy zgłosić już podczas rezerwacji. Hotel zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zwierząt, których rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
2. W hotelu nie mogą przebywać zwierzęta chore. Należy posiadać książeczkę zdrowia
zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami przeciw wściekliźnie.
3. Po zakwaterowaniu należy umieścić zawieszkę na zewnętrznej części drzwi od pokoju
z informacją o obecności zwierzęcia (dostępne w recepcji).
4. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.
5. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy oraz w kagańcu (dotyczy ras agresywnych), pod
opieką właściciela bądź osoby upoważnionej. Wszelkie hałasy zwierząt powinny być
ograniczone do minimum, aby zapewnić innym Gościom spokój.
6. Istnieje zakaz zostawiania zwierzęcia w pokoju bez opieki, powyżej 30 minut.
7. W ramach pobytu ze zwierzęciem w pokoju hotelowym, Właściciel otrzymuje zestaw
dodatkowego wyposażenia: miska oraz kocyk.
8. Opłata za zwierzę w naszym hotelu wynosi 100 zł za pobyt.
9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla
potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb
fizjologicznych w pokoju.
10. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się
wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu
ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.
11. W miejscach ogólnodostępnych na terenie hotelu obowiązkowe jest trzymanie zwierzęcia na
smyczy, bądź w przypadku mniejszych zwierząt w przeznaczonych do ich przenoszenia
klatkach.
12. Zwierzęta mogą przebywać w restauracji pod opieką właściciela wyłącznie w miejscach
wskazanych prze obsługę.
13. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na
terenie oraz w otoczeniu hotelu.
14. Za wszelkie zniszczenia materialne oraz uszkodzenia ciała Gości i pracowników hotelu
wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
15. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta
będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.

