Regulamin pobytu zwierząt
Ośrodek Wczasów Rodzinnych ZACISZE, przyjmuje Gości waz
z zwierzętami domowymi, bezpłatnie. Podczas dokonywania
rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe z psem lub
kotem. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest
jedynie na wyznaczonej polanie. Niezgłoszenie faktu przyjazdu na pobyt z pieskiem skutkuje
natychmiastowym wydaleniem z Ośrodka bez zwrotu jakichkolwiek kosztów
poniesionych przez Gości w szczególności zadatku. Ponadto podczas meldunku w recepcji
pracownik może poprosić do wglądu aktualną książeczkę szczepień, która musi być ważna co
najmniej do ostatniego dnia pobytu, brak takich dokumentów może skutkować nie przyjęciem
Gości na pobyt. Dodatkowo w dniu wymeldowania, przy zdawaniu kluczy na recepcji,
pracownik Ośrodka może sprawdzić w obecności Gości stan techniczny pokoju/domku oraz
jego wyposażenia. W przypadku zniszczeń, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów
naprawy według kosztów podanych przez pracownika recepcji Ośrodka.
1. Na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko zwierzęta domowe tj. koty i psy nie ujęte w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003
r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003 nr 77 poz 687).
2. Kierownictwo Ośrodka w każdej chwili może podjąć decyzję o wymeldowaniu z
Ośrodka Gości przebywających ze zwierzęciem lub odmówić ich zakwaterowania,
ze względu na bezpieczeństwo innych osób przebywających na terenie Ośrodka,
bez zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Gości.
3. Właściciel psa jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki szczepień
zwierzęcia ważnej co najmniej do ostatniego dnia pobytu.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do stołówki, kawiarni oraz na
inne polany poza specjalnie wyznaczonymi do tego miejscami.
5. Psy muszą być wyprowadzane oraz trzymane na smyczy i w kagańcu, pod opieką
właściciela bądź osoby upoważnionej, natomiast właściciele psów są zobowiązani do
sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu Ośrodka.
6. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pomieszczeniu jeżeli w tym
czasie zakłóca spokój innych Gości. Dodatkowo właściciel psa zobowiązany jest do
dopilnowania, aby jego pies nie zakłócał wypoczynku innych Gości.
7. Kosztami wszelkich szkód na mieniu Ośrodka, bądź mieniu Gości spowodowane przez
zwierzęta obciążony jest właściciel.
8. Jeżeli pościel, koce, kołdry itd. w domku/pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie
przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do
odkupienia całego zniszczonego wyposażenia według kosztów podanych przez
pracownika recepcji Ośrodka.
9. Jakiekolwiek kwestie sporne wynikające z sytuacji nieujętych w niniejszym
regulaminie rozstrzygać będzie odpowiedni organ tj. w nagłych sytuacjach policja lub
sąd na drodze powództwa cywilnego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

