REGULAMIN POBYTU Z PUPILEM

§ 1 ZWIERZĘTA DOMOWE

1. Na terenie Willi dopuszcza się obecność zwierząt domowych (zwanych dalej także „pupilami”) po
spełnieniu zasad ustalonych przez Willę w niniejszym regulaminie.
2. Zwierzęta domowe akceptowane przez Willę to: psy, koty, świnki morskie, króliki, szynszyle,
chomiki, kanarki/papużki.
3. Willa może odmówić przyjęcia psów ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, gadów,
płazów, stawonogów i gryzoni, a także innych zwierząt uznanych przez Dyrekcję Hotelu za agresywne.
§ 2 ZASADY PRZYJĘCIA ZWIERZĄT DOMOWYCH W WILLI KARKONOSKIEJ
1. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia domowego do Willi jest zgłoszenie przyjazdu z pupilem w trakcie
dokonywania rezerwacji z podaniem rasy/ gatunku i potwierdzenie takiej rezerwacji przez Willę.
2. Pobyt pupila w Willi jest dodatkowo płatny.
Dodatkowa opłata wynosi odpowiednio: za zwierzęta małe, koty i psy do 30 cm w kłębie 30,00 zł za
dobę, psy powyżej 30cm w kłębie 50,00 zł za dobę.
3. Pobyty ze zwierzętami możliwe są tylko i wyłącznie w wybranych pokojach. Przyjęcie rezerwacji
odbywa się według dostępności pokoi.
4. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia Recepcji, o którym mowa w §2 ust. 1, Willa
może odmówić przyjęcia zwierzęcia.
5. Gość decydując się na pobyt w Willi z pupilem akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
6. Willa przyjmuje Gości wyłącznie ze zdrowymi zwierzętami domowymi, posiadającymi książeczkę
zdrowia, jeżeli taka jest dla danego zwierzęcia przewidziana z potwierdzeniem aktualnych szczepień i
odrobaczenia. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest podczas pobytu w Willi posiadać aktualną
książeczkę zdrowia zwierzęcia i okazać ją na prośbę personelu.
7.Willa ma prawo odmówić przyjęcia chorych zwierząt domowych lub nie posiadających wymaganych
dokumentów potwierdzających aktualność szczepień oraz zwierząt agresywnych.
8. Właściciel zwierzęcia oświadcza że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i
zwierząt.

§ 3 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

1. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za jego zachowanie w Willi i niezakłócanie pobytu innych
Gości, w szczególności w trakcie ciszy nocnej.
2. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek sprawować nad nim stały nadzór.

3. Psy po terenie Willi należy prowadzać na smyczy. Inne domowe zwierzęta muszą być przenoszone
w dedykowanych do tego transporterach.
W szczególnych przypadkach Willa zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.
4. Właściciele psów zobowiązani są do regularnego ich wyprowadzania w celach fizjologicznych poza
teren Willi wskazany przez Recepcję. Właściciele pozostałych zwierząt muszą posiadać kuwetę.
5. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania wszelkich nieczystości po swoim pupilu.
6. Obowiązek uprzątnięcia nieczystości po psie przewodniku nie dotyczy osób niewidomych i/lub
poruszających się na wózku inwalidzkim.
7. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia pupilowi stałego dostępu do czystej,
świeżej wody, wyżywienia oraz niezbędnych mu rzeczy typu kojec, klatka, miski, poidła, itp.

§ 4 POZOSTAŁE USŁUGI WILLI

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt domowych do pomieszczeń
gastronomicznych, Sauny, Siłowni , pomieszczeń rekreacyjnych.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA PUPILA

1. Właściciel zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania go oraz
bezwzględnego przestrzegania.
2. Właściciel pupila odpowiada materialnie za wszystkie wyrządzone przez niego szkody, zarówno w
mieniu Willi, jak i Gości Willi.
3. Szkody wyrządzone przez zwierzę w mieniu Willi będą indywidualnie wyceniane przez Willę, a ich
kosztami zostanie obciążony właściciel.
4. W przypadku powtarzających się skarg innych Gości dotyczących pobytu pupila w Willi oraz
niestosowanie się do Regulaminu pobytu z pupilem, Willa zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego zakończenia pobytu Gości ze zwierzęciem domowym bez zwrotu wpłaconej
opłaty za pobyt.

§ 6 OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA PUPILA
Data:
Imię i nazwisko Właściciela:
Numer pokoju:
Numer rezerwacji:
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem pobytu z pupilem
obowiązującym w Willi Karkonoskiej, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do
bezwzględnego przestrzegania.

Podpis Właściciela

