
REGULAMIN HOTELU 

PAR.1 

1.Powierzający oddaje pod opiekę zwierzę: psa, kota...  

2.Powierzajacy jest zobowiązany dostarczyć razem ze swoim pupilem, jego: 

       - książeczkę zdrowia z aktualnym zaświadczeniem szczepienia przeciwko wściekliźnie, 

       - odrobaczeniu oraz zabezpieczeniu przeciwko kleszczom i pchłom.  

Powyższe jest absolutnie niezbędne dla bezpieczeństwa pupila, 

-------smycz, obrożę, kaganiec, miseczki, legowisko,  

-------ewentualne zabawki,  

-------kontakt do lekarza prowadzącego, a w przypadku wyrażenia zgody przez Hotel na przyjęcie chorego 

pupila stosowne leki.  

       3.Wyżywienie zapewnia Hotel. 

       4.Powierzający wypełnia "Formularz przyjęcia". 

       5.Płatność za pobyt regulowana jest w dniu powierzenia zwierzęcia pod opiekę. Ostateczne 

rozliczenie kosztów (np. przedłużenie pobytu...), Następuje w dniu odbioru.  

       6.Koszt pobytu może być wyższy w przypadkach szczególnych (np. choroba pupila, dodatkowe 

czynności pielęgnacyjne...). 

       7.W przypadku skrócenia terminu pobytu, pobrana kwota nie podlega zwrotowi. 

       8.W przypadku wydłużenia pobytu, powierzający jest zobowiązany do uiszczenia należnej kwoty 

na konto Hotelu w terminie dwóch(2) dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia dodatkowego 

pobytu. 

        9.Koszty wynikające z opieki weterynaryjnej ponosi powierzający i reguluje je w dniu odbioru 

zwierzęcia. Podstawą rozliczenia są rachunki za usługi weterynaryjne. 

        10.Powierzajacy (upoważniony) jest zobowiązany do odbioru zwierzęcia w terminie podanym 

w Formularzu przyjęcia. W przypadku nieodebrania zwierzęcia w terminie powyżej trzech(3) dni od ww. 

wymienionego i braku możliwości kontaktu, Hotel przekaże zwierzę do miejscowego schroniska, a 

kosztami obciąży właściciela zwierzęcia.  

        11.Rezerwacje w Hotelu prosimy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku 

dłuższego pobytu np. wakacje, z co najmniej miesięcznym. Powierzający jest zobowiązany do dokonania 

stosownego zadatku, na konto Hotelu lub osobiście.(Zadatek nie podlega zwrotowi). 



        12.Powierzający ma obowiązek przekazania wszelkich istotnych informacji o charakterze 

zwierzęcia, co pozwoli z jednej strony na zwiększenie komfortu jego pobytu w Hotelu, a z drugiej na 

zminimalizowanie ( lub uniknięcie) sytuacji nie korzystnych dla innych zwierząt, jak również personelu 

Hotelu.        

                                                                                 

Par2 

        1.Hotel zobowiązuje się do całodobowej opieki nad zwierzęciem w terminie wskazanym w 

Formularzu przyjęcia. 

        2.Ilość oraz rodzaj posiłków jest dostosowany do potrzeb zwierzęcia, podobnie jak 

spacery(minimum trzy (3) razy dziennie badź wg. wskazań powierzającego). 

        3.Hotel zapewnia pobyt w pojedynczym boksie. Boksy zewnętrzne ze względu na ich położenie 

zapewniają częściowe nasłonecznienie. W razie upałów są zacieniane i oczywiście utrzymywane w 

codziennej czystości. 

        4.Hotel ma prawo wydać zwierzę poza właścicielem, także osobie wskazanej w Formularzu, 

jako upoważnionej (wymagany dowód osobisty). 

        5.Za szkody wyrządzone przez zwierzę, koszty ponosi powierzający(właściciel lub osoba 

uprawniona, o której wyżej). 

        6.Hotel nie bierze odpowiedzialności za choroby, urazy i śmierć zwierzęcia, powstałych z 

przyczyn niezależnych od Hotelu. 

        7.W każdym czasie istnieje możliwość telefonicznego uzyskania informacji o stanie fizycznym i 

psychicznym pupila, a w sytuacji ewentualnego zachorowania, Hotel informuje powierzającego o 

powstałym fakcie. 

                                                                                           

Par.3 

        1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

.......................................................................................... 

(miejscowość, data i czytelny podpis powierzającego). 


