REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH W
HOTELU PLANETA
1. Hotel*** Planeta przyjmuje zwierzęta domowe (zwane dalej: zwierzęciem) za dodatkową
opłatą wykazaną w cenniku. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w
wyznaczonych Apartamentach.
2. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Hotelu*** Planeta wydaje recepcja jeśli zwierzę spełni
wymagania regulaminu.
3. Do Hotelu*** Planeta przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia
(aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku ich braku dostępny jest kontakt do
lekarza weterynarii w Koszalinie. Hotel*** Planeta ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt
chorych, w trakcie rekonwalescencji oraz których gatunki/rasy są powszechnie uznawane
za groźne lub agresywne.
4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla
potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb
fizjologicznych w pokoju. Wszystkie szkody w mieniu Hotelu*** Planeta, bądź mieniu innych
Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez
zwierzęta będą indywidualnie wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą
obciążeni właściciele np. za zabrudzoną lub uszkodzoną pościel, tapicerkę, wykładzinę,
firany, zasłony, czy meble.
5. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu.
Prosimy nie pozostawiać zwierząt samych w pokoju hotelowym tak, aby nie zakłócały
spokoju innym Gościom.
6. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania zwierzęcia na
smyczy, w szczególnych przypadkach hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu
założenia kagańca.
7. W sytuacjach nieprzewidzianych Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać
odchody pozostawione przez swoje zwierzę na terenie hotelu.
8. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych
gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub
innych gości, dyrekcja hotelu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu
rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie prawo wejścia
personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i
odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z
powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.

Prosimy o zapoznanie się z w/w zasadami.
Życzymy udanego pobytu,
Dyrekcja Hotelu Planeta

