Regulamin pobytu zwierząt
w Hotelu & Restauracji Antonińska
(zwane dalej hotelem)
1. Do Hotelu przyjmowane są tylko i wyłącznie zwierzęta domowe.
2. Warunkami przyjęcia zwierzęcia na pobyt w Hotelu jest:
- zgłoszenie chęci przyjazdu ze zwierzęciem w momencie dokonywania rezerwacji oraz
otrzymanie potwierdzenia warunków rezerwacji przez Hotel,
- posiadanie i okazanie podczas zakwaterowania aktualnej książeczki zdrowia zwierzęcia
(bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i
poświadczenie odrobaczenia).
3. Podczas dokonywania rezerwacji konieczne jest podanie gatunku/ rasy zwierzęcia. Hotel
zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki/ rasy są
powszechnie uznawane za groźne lub agresywne*.
4. W przypadku braku zgłoszenia przed przyjazdem do Hotelu chęci pobytu ze zwierzęciem,
Hotel może odmówić zakwaterowania i ma prawo zachować wpłacony wcześniej
zadatek/ zaliczkę.
5. Zwierzęta przyjęte na pobyt w Hotelu powinny przebywać w pokojach. Poza pokojami
zwierzęta muszą być zawsze prowadzone na smyczy pod opieką właściciela lub w
odpowiednio zabezpieczonej klatce.
6. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie
zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi. Zawieszki są dostępne w Recepcji.
7. Zwierzę przebywające na terenie Hotelu nie może zakłócać spokoju innych Gości.
8. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do wewnętrznych punktów
gastronomicznych.
9. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.
10. Sprzątanie pokoi, w których są zwierzęta odbywa się wyłącznie w obecności właściciela,
bądź w czasie nieobecności zwierzęcia w pokoju.
11. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje
zwierzę na terenie Hotelu oraz w jego otoczeniu.
12. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla
potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb
fizjologicznych zwierząt w pokoju.
13. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby,
którą następnie wyrzucać będą do pojemnika wskazanego przez pracownika Hotelu.
14. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia
mienia hotelowego i oraz mienia prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.
15. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że
pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie Hotelu, bądź

może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Hotel będzie próbował
skontaktować się z właścicielem zwierzęcia w celu rozwiązania problemu. Jeśli kontakt
będzie niemożliwy, Hotel ma prawo przy pomocy odpowiednich służb usunąć zwierzę z
Hotelu na koszt właściciela.

* Psy uważane za agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne).
• amerykański pit bull terrier,
• pies z Majorki (perro de presa mallorquin),
• buldog amerykański,
• dog argentyński,
• pies kanaryjski (perro de presa canario),
• tosa inu,
• rottweiler,
• akbash dog,
• anatolian karabash,
• moskiewski stróżujący,
• owczarek kaukaski.

Koszt pobytu zwierzęcia wynosi odpowiednio:
- mniejsze zwierzę (do 30 cm wysokości) - 50zł/ doba
-średnie, duże zwierzę (powyżej 30 cm wysokości) - 100zł/doba

