REGULAMIN PRZEBYWANIA ZWIERZĄT NA TERENIE ZAMKU JANÓW PODLASKI****
Dzień Dobry, Miał Miał, Hał, Hał.
Każdy domowe zwierzę w naszym hotelu jest przez nas mile widziane. Bardzo się cieszymy, kiedy nasi goście odpoczywają wraz ze
swoimi czworonożnymi domownikami. W czasie Państwa pobytu jesteśmy dla waszych zwierząt drugim domem, dlatego też
pozwalamy sobie przedstawić zasady pobytu zwierząt w naszym hotelu.
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W pierwszych dwóch dniach pobytu zwierząt w nowym miejscu(Hotel Zamek Janów Podlaski****) sugerujemy spacery czyli
wyjścia związane z higieną i czystością czworonożnych pupili co 3 godziny.
Każde zwierzę ma ulubiony pokarm i swoją dietę, dlatego też nie zapewniamy Im naszych posiłków. Sugerujemy Państwu
przygotowanie pokarmu sprawdzonego i akceptowanego przez waszych czworonożnych domowników, który nie wywołuje
sensacji żołądkowych.
Przebywanie zwierzęcia na terenie hotelu wiąże się z dodatkowa opłata, wg aktualnego cennika.
Przebywanie zwierzęcia w hotelu, powinno być zgłoszone w recepcji hotelu nie później niż w czasie procesu meldowania.
Brak takiej informacji będzie skutkował dodatkową opłatą regulaminową, naliczoną najpóźniej w dniu wymeldowania, wg
aktualnego cennika.
Zwierzęta mogą przybywać na terenie publicznym hotelu tylko w wyznaczonych miejsca. Obowiązuje zakaz wprowadzania
zwierząt do Restauracji „u Biskupów” poziom -1.
Opiekunowie zwierzęcia zobowiązani są do sprzątania po nim zarówno w pokoju hotelowym jak i na terenie całego obiektu
hotelowo i terenie zielonym należącego do obiektu.
Właściciele zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania recepcji o uszkodzeniach spowodowanych przez
zwierzę.
Za wszelkie szkody materialne, oraz wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom odpowiada właściciel i
zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.
Opiekunowie zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie.
Pies bez nałożonego kagańca musi pozostawać pod bezpośrednim nadzorem opiekuna, który sprawuje skuteczną kontrolę
nad nim. Obligatoryjnie w częściach wspólnych hotelu, psy przemieszczają się na smyczy.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest przebywanie na terenie hotelu zwierząt chorych, suk w okresie rui i
szczeniąt do 3 m-ca życia.
Właściciele zgadzają się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba
jego stosowania.
Hotel ma prawo odmówić wstępu zwierzęcia, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić
przyjęcia osobników:
a. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt
b. chorych
c. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom
Wszelkie przedmioty, a w szczególnie zwierzęce zabawki mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić
pretensji związanych z tego tytułu.
Zabrania się pozostawiania zwierząt bez dozoru właścicieli.
Właściciele zgadzają się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących
działania hotelu, stronie www oraz portalach społecznościowych.
W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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