Regulamin przyjmowania zwierząt
1. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko małe psy o wadze do 8 kg i wysokości do 30 cm.
2. Obiekt przyjmuje psy za dodatkową opłatą wykazaną w cenniku. Zakwaterowanie Gości ze
zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach wczasowych oraz domkach. W
przypadku braku takich pokoi przyjęcie zwierzęcia nie jest możliwe. Nie przyjmujemy Gości ze
zwierzętami do budynku hotelowego
3. Zgodę na pobyt zwierzęcia w obiekcie wydaje recepcja w przypadku, gdy zwierzę spełni
wymagania regulaminu.
4. W przypadku nie spełnienia warunków Regulaminu właściciel zwierzęcia zobowiązany jest
ponieść opłatę za cały pobyty , karę w wysokości 1500 zł oraz opuścić Obiekt.
5. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne
szczepienia i odrobaczenie). W przypadku ich braku dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii
w Darłowie. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych, w trakcie rekonwalescencji i
na diecie.
6. Wszystkie szkody w mieniu Obiektu bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzenia wymagające
dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą indywidualnie wyceniane przez
Dyrekcję Róży Wiatrów, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele np. za zabrudzoną lub
uszkodzoną pościel.
7. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w Obiekcie i nie
zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku pojawiąjących się skarg ze strony innych Gości
lub personelu Obiekt zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia .
9. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w
kagańcu.
10. Zabrania się wprowadzania zwierząt do jadalni , na basen. Zakaz obejmuje również
przebywanie zwierząt na zewnętrznym placu zabaw dla dzieci, boiskach, i korcie.
11. Właściciel zobowiązany jest każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje
zwierzę.
Opłata za każde zwierzę domowe: wg cennika
UWAGA!
Nie przyjmujemy psów uznawanych za groźne lub agresywne m. in. Rasy: Pitbull, Rottweiler,
Owczarek, Dog, Amstaf, Buldog itp.
W przypadku nie zastosowania się do powyższego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić
przyjęcia gości pobiera opłatę za pobyt w pełnej wysokości .

