
WARUNKI PRZYJĘCIA

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zwierzęcia  
w  Green Mountain Hotel***** jest zgłoszenie przyjazdu 
Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. 

2. Podczas dokonania rezerwacji Gość zobowiązany jest 
do podania gatunku / rasy zwierzęcia. Obiekt zastrzega 
sobie prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia, których gatun-
ki / rasy są powszechnie uznane za groźne lub agresywne, 
a w szczególności:

Amerykański Pit Bull Terrier,
Akbash Dog,
Anatolian Karabash,
Buldog Amerykański, 
Dog Argentyński,
Moskiewski Pies Stróżujący,
Owczarek Kaukaski,
Pies z Majorki – Perro de Presa Mallorguin,
Pies Kanaryjski – Perro de Presa Canario,
Rottweiler,
Tosa Inu.

3. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego 
książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami przeciw 
wściekliźnie i poświadczeniem odrobaczenia.

4. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać 
smycz, obrożę, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.

Opłata:
1.  Opłata za pobyt zwierzęcia ważącego poniżej 15 kg 

wynosi 30 zł za dobę.
2.  Opłata za pobyt zwierzęcia ważącego powyżej 15 kg 

wynosi 70 zł za dobę.

WARUNKI PRZEBYWANIA

1. Zwierzę przebywające na terenie obiektu nie może 
przeszkadzać innym Gościom. 

2. Miejsca, gdzie zwierzę może przybywać to: pokój  oraz 
Lobby Café & Bar. 

3. Pokoje, w których będą przebywały zwierzęta, 
będą sprzątane tylko podczas nieobecności zwie-
rzęcia lub w czasie przebywania jego właściciela  
w pomieszczeniu.

4. W czasie przebywania zwierzęcia w pokoju, właściciel ma 
obowiązek wywieszenia na klamce, po zewnętrznej stronie 

drzwi – informacji o obecności zwierzęcia. Zawieszki do-
stępne są w pokoju / apartamencie.

5. Zwierzę musi być wyprowadzane na smyczy, pod opie-
ką właściciela bądź osoby upoważnionej.

6. W przypadku, gdy pracownicy obiektu będą mieli uza-
sadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę 
zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu, bądź 
może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub in-
nych gości, Dyrekcja Green Mountain Hotel***** będzie 
starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiąza-
nia problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Dyrekcja 
zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju 
gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb 
i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe 
z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia. 

Higiena i czystość:
1.  Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim: 

w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również  
na terenie otaczającym obiekt. Prosimy o sprzątanie  
po swoim pupilu.

2.  Właściciele są zobowiązani do sprzątania nieczysto-
ści pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz  
w otoczeniu obiektu. 

3.  Uprasza się o niewpuszczanie psów na łóżka, sofy, krze-
sła oraz inne elementy wyposażenia obiektu.

Odpowiedzialność:
1.  Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność mate-

rialną za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodo-
wane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia 
kosztów wszelkich uszkodzeń.

2.  Wysokość opłaty za szkody i zanieczyszczenia zostaną 
ustalone przez Dyrekcję Green Mountain Hotel*****.

Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z powyż-
szym Regulaminem i akceptuję jego warunki:

Data i czytelny podpis

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT 
DOMOWYCH W GREEN MOUNTAIN HOTEL*****


