REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT DOMOWYCH
WARUNKI PRZYJĘCIA
1. Podstawowym warunkiem możliwości przyjęcia zwierzęcia domowego w
Modrzewie Park Hotel&Spa***** (zwanym dalej również: Obiektem) jest
zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie dokonywania rezerwacji
pobytu w Obiekcie i wyrażenie zgody przez Obiekt.
2. Podczas dokonania rezerwacji Gość zobowiązany jest do podania gatunku / rasy
zwierzęcia. Obiekt może odmówić przyjęcia zwierzęcia powyżej 15kg oraz
należącego do gatunków / ras powszechnie uznanych za groźne lub agresywne, a w
szczególności określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych
za agresywne, tj.: Amerykański Pit Bull Terrier, Akbash Dog, Anatolian Karabash,
Buldog Amerykański, Dog Argentyński, Moskiewski Pies Stróżujący, Owczarek
Kaukaski, Pies z Majorki – Perro de Presa Mallorguin, Pies Kanaryjski – Perro de
Presa Canario, Rottweiler, Tosa Inu.
3. Pobyt zwierzęcia w Obiekcie jest możliwy wyłącznie w przypadku zwierząt
zdrowych, po okazaniu przez właściciela zwierzęcia książeczki zdrowia zwierzęcia,
potwierdzającej aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie i odrobaczenie.
4. Ze względu na bezpieczeństwo Gości, zwierzę przebywające poza pokojem /
apartamentem powinno być prowadzone na smyczy i w kagańcu (w przypadku
psów), w klatce lub terrarium – w zależności od gatunku zwierzęcia.
5. Opłata związana z pobytem zwierzęcia na terenie Obiektu wynosi 120 zł za
dobę.
6. Niezgłoszenie pobytu zwierzęcia domowego w Modrzewie Park Hotel&
Spa***** wiąże się z nałożeniem przez Obiekt na Gościa kary finansowej
wysokości 500 zł.
WARUNKI PRZEBYWANIA ZWIERZĘCIA NA TERENIE OBIEKTU
1. Zwierzę przebywające na terenie Obiektu nie może przeszkadzać innym
Gościom. Właściciele zwierząt są zobowiązani do zapewnienia zachowania przez
swoje zwierzęta ciszy w Obiekcie i niezakłócania spokoju innym Gościom.

2. Miejsca, gdzie zwierzę może przybywać wewnątrz Obiektu to: pokój /
apartament. Zwierze nie może przebywać wewnątrz Obiektu, w miejscach
związanych z Gastronomią, w strefie Wellness, na korytarzach, w strefie
wypoczynku w Lobby.
3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 2 nie dotyczą psa przewodnika.
4. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany zapewnić mu posłanie w pokoju /
apartamencie.
5. Ze względów bezpieczeństwa pokoje oraz apartamenty, w których będą
przebywały zwierzęta, będą sprzątane tylko podczas nieobecności zwierzęcia lub w
czasie przebywania jego właściciela w pomieszczeniu. Właściciel zwierzęcia
powinien uzgodnić z personelem Obiektu godziny sprzątania pokoju lub
apartamentu.
6. Ze względów bezpieczeństwa w czasie przebywania zwierzęcia w pokoju /
apartamencie, właściciel ma obowiązek wywieszenia na klamce, po zewnętrznej
stronie drzwi – informacji o obecności zwierzęcia. Zawieszki zawierające taką
informację dostępne są w pokoju /apartamencie.
7. Psy mogą być wyprowadzane z pokoju / apartamentu wyłącznie na smyczy i w
kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej. Żadne zwierzę nie
może przebywać poza pokojem / apartamentem bez opieki właściciela bądź osoby
upoważnionej.
8. W przypadku stwierdzenia przez Obiekt (w tym w szczególności na skutek skarg
innych Gości Obiektu), że pozostawione w pokoju / apartamencie zwierzę zakłóca
pobyt innych Gości, niszczy mienie Obiektu, bądź może spowodować sytuację
zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Obiekt będzie starał się skontaktować z
właścicielem zwierzęcia w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie
niemożliwy, personel Obiektu może wejść do pokoju / apartamentu, w którym
przebywa zwierzę, również z pomocą odpowiednich służb i usunąć zwierzę z
Obiektu. Właściciel zwierzęcia może zostać obciążony wszelkimi kosztami
wynikłymi z powyższych czynności.
HIGIENA, CZYSTOŚĆ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za zachowanie czystości po nim: w pokoju
oraz apartamencie, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie
otaczającym Obiekt.

2. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych
przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu Obiektu. Obiekt zapewnia dedykowane
śmietniki i woreczki na odchody zwierzęce na terenie Obiektu.
3. Zwierzęta znajdujące się w pokoju / apartamencie nie powinny przebywać na
łóżkach, sofach, krzesłach ani innych elementach wyposażenia Obiektu.
4. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia
kosztów wszelkich uszkodzeń, na zasadach określonych w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje
Regulamin Hotelu.
Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z powyższym Regulaminem i
akceptuję jego warunki:

________________________
Data i czytelny podpis

