Gościniec Jurajski przyjmuje Gości z ich ukochanymi pupilami, zwierzętami domowymi.
Zobowiązujemy naszych Gości do przestrzegania naszego regulaminu.
„Zwierzęta w Gościńcu Jurajskim”
1. Przyjęcie pod nasz dach czworonoga powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas
rezerwacji pokoju.
2. Koszt pobytu zwierzęcia w Gościńcu wynosi 30zł za dobę.
3. Pobyt zwierzęcia w Hotelu warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z
aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
4. Tylko zwierzęta domowe (psy, koty) mogą przebywać w obiekcie.
5. Zwierzęta powinny być trzymane w wyznaczonych do tego pokojach. Psy muszą być
wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
6. Właściciele psów muszą posiadać posłanie dla swojego pupila.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, oraz innych
Publicznych miejsc na terenie Gościńca Jurajskiego.
8. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść,
błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do opłacenia kosztów dodatkowego
sprzątania w kwocie 100 zł.
9. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na
terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem
i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego
przez pracownika Gościńca Jurajskiego.
10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca
spokój innych gości.
11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i nie
zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze
strony innych gości, bądź personelu, Gościniec Jurajski zastrzega sobie prawo do prośby
o usunięcie zwierzęcia z obiektu.
12. Wszystkie szkody w mieniu Gościńca Jurajskiego, bądź mieniu innych gości spowodowane
przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Gościńca Jurajskiego, a ich kosztami będą
obciążeni Właściciele.
13. UWAGA! Nie akceptujemy psów uznawanych za groźne lub agresywne. Między innymi rasy
Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog, itd.
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