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

Ze względów bezpieczeństwa, psy w miejscach ogólnodostępnych muszą być wyprowadzane
na smyczy oraz muszą być pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

2.

Opłata za pobyt psa w Hotelu wynosi 120 zł za dobę / 1 pies.

3.

Psy mogą przebywać w pokoju hotelowym, w ciągach komunikacyjnych podczas przemieszczania
się, na tarasie Restauracji Halka oraz na terenie Lobby Baru. Zabrania się przebywania psa w innych
częściach Hotelu, w szczególności: wprowadzania psów do strefy Wellness & SPA, do Restauracji,
sali zabaw, siłowni, Cocktail Room, Music Loft oraz na zewnętrzny plac zabaw.

4.

Pies nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie Hotelu. Właściciele psów
są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy
nocnej w Hotelu i niezakłócania spokoju innym Gościom.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Prosimy o pozostawienie zawieszki na klamce po zewnętrznej stronie drzwi informującej o pobycie
psa. Zawieszki są dostępne w recepcji Hotelu.

9.

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

10.

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

11.

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

12.

Właściciel decydujący się na przyjazd z psem oświadcza, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi
zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi, posiada ważną i aktualną książeczkę zdrowia
z zapisem wszystkich wymaganych przepisami prawa szczepień i odrobaczeń, którą to książeczkę
zobowiązuje się okazać na każdorazowe wezwanie Hotelu, stosownych służb lub poszkodowanych
osób. Właściciel oświadcza jednocześnie, że ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie
szkody wyrządzone przez zwierzę na osobach (w tym Gościach Hotelu, personelu Hotelu, innych
osób przebywających na terenie Hotelu), w tym polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia takich osób i w tym zakresie zwalnia Hotel z wszelkiej odpowiedzialności względem takich
osób.

13.

Właściciel psa oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego zapisy.
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