Regulamin pobytu z psami w Aries Hotel & Spa Wisła
(dalej jako: „Hotel”)
1.

Warunkiem przyjęcia psa w Aries Hotel & Spa Wisła jest zgłoszenie przyjazdu Gościa z psem
w momencie rezerwacji pobytu. W przypadku braku zgłoszenia pobytu z psem, Hotel może
odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki.

2.

Pobyt z psem w hotelu jest możliwy wyłącznie w pokojach w budynku B Hotelu.

3.

Opłata za pobyt psa w Hotelu wynosi 99 zł za dobę / 1 pies.

4.

Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psów powszechnie uznawanych za groźne lub
agresywne, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

5.

Pobyt zwierzęcia uwarunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi
szczepieniami. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt bez książeczki zdrowia.

6.

Ze względów bezpieczeństwa, psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu,
pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

7.

Zwierzęta mogą przebywać w Hotelu wyłącznie w pokojach. Zabrania się w szczególności
wprowadzania zwierząt na basen, do restauracji, sali zabaw, siłowni, na taras restauracji,
ogród hotelowy oraz na zewnętrzny plac zabaw.

8.

Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem właściciela lub osoby upoważnionej przez cały
pobyt na terenie Hotelu.

9.

Pies przebywający na terenie Hotelu nie może przeszkadzać innym Gościom
przebywającym na terenie Hotelu.

10.

W przypadku powtarzających się kilkakrotnie, uzasadnionych skarg ze strony innych Gości,
Hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu, na koszt właściciela.

11.

Zabronione jest wykorzystywanie galanterii hotelowej, w tym: pościeli, ręczników, koców,
na potrzeby psa.

12.

Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoju, w którym przebywa pies odbywa się
wyłącznie w obecności właściciela bądź w czasie nieobecności zwierzęcia w pokoju.

13.

Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzę, na mieniu Hotelu bądź innych Gości
oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy będą indywidualnie wyceniane
przez Dyrektora Hotelu, a ich kosztami obciążony zostanie właściciele psa.

14.

Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do sprzątania nieczystości pozostawionych
przez zwierzę na terenie oraz w otoczeniu Hotelu.

15.

Właściciel decydujący się na przyjazd ze zwierzęciem oświadcza, że zapoznał się
z regulaminem pobytu z psami i akceptuje jego zapisy.

16.

Na czas trwania pobytu Hotel udostępnia posłanie dla psa oraz miskę na wodę.
Posłanie oraz miska na wodę są własnością hotelu.
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