
REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

1.    Pobyt ze zwierzętami dozwolony jest jedynie w wybranych apartamentach od strony ulicy Rozewskiej

 i po wcześniejszym zgłoszeniu pobytu ze zwierzętami.

2. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać w Rosevia Resort.

3. Zgłoszenia odnośnie najdogodniejszego terminu odświeżania/sprzątania apartamentu dla każdego

dnia pobytu należy zgłaszać w recepcji.

4. Rosevia  Resort  może  odmówić  przyjęcia  zwierząt  ras  powszechnie  uznawanych  za  groźne  lub

agresywne. Rosevia Resort przyjmuje psy małe i średnie.

5. Zwierzę musi posiadać aktualne badania weterynaryjne i  szczepionki  wymagane prawem (dobry

stan zdrowia: bez pasożytów, szczepione przeciwko wściekliźnie).

6. Zwierzęta powinny być trzymane w apartamentach. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w

kagańcu,  pod  opieką  właściciela,  bądź  osobę  upoważnioną  jedynie  w  specjalnie  dla  nich

wyznaczonych strefach.

7. Właściciel zwierząt  zobowiązuje się do przestrzegania zasad dot.  nie wprowadzania zwierząt do

punktów  gastronomicznych,  rekreacyjnych  –  basenów,  odnowy  biologicznej,  a  także  na  tereny

zielone oraz plac zabaw dla dzieci.

8. Właściciele  zwierząt  muszą  sprzątać nieczystości  pozostawione przez psy  w otoczeniu  Rosevia

Resort. W Rosevia Resort znajdują się specjalnie wyznaczone strefy z koszami i z woreczkami na

nieczystości.

9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w apartamencie dłużej, niż wynika to z jego

indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy Rosevia Resort będą mieli

uzasadnione podejrzenia, że pozostawione zwierzę w apartamencie zakłóca pobyt innych Gości,

niszczy mienie Rosevia Resort, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych

Gości, Rosevia Resort zastrzega sobie prawo do wezwania Państwa w celu zabrania zwierzęcia.

Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.

10. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzę ciszy i nie zakłócanie spokoju

innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, bądź personelu,

Resort zastrzega sobie prawo usunięcia zwierzęcia z Rosevia Resort.



11. Rosevia Resort zastrzega sobie prawo do kontroli (przy wymeldowaniu) względem weryfikacji, czy

nie zaistniały żadne szkody wyrządzone przez zwierzę.

12. Wszystkie  szkody  w  mieniu  Rosevia  Resort,  bądź  mieniu  innych  Gości  spowodowane  przez

zwierzęta będą wyceniane przez Rosevia Resort, a ich kosztami będą obciążeni tylko i wyłącznie

właściciele i opiekunowie.

13. W przypadku, gdy Gość przebywa w apartamencie ze zwierzęciem, na drzwiach wyjściowych należy

przyczepić tabliczkę informacyjną, w celu poinformowania o tym fakcie Pań pokojowych.

14. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Rosevia Resort wydaje Rosevia Resort.

15. Koszt pobytu zwierzęcia w Rosevia Resort wynosi 100 zł za dobę. Specjalnie dla nich przygotowane

zostały specjalne strefy na terenie Resortu, a każdy pupil otrzymuje od nas poczęstunek i zabawkę.

Użyczamy mu również matę oraz miskę do karmienia.

Dyrektor Resortu
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