
 

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT W HOTELU 

 

Hotel Panorama*** chętnie przyjmuje  Gości wraz z ich pupilami - zwierzętami domowymi.  

1.Przyjęcie pod nasz dach czworonoga powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas 

rezerwacji pokoju. W przypadku gdy Goście nie zgłoszą pobytu zwierzęcia zostaną obciążeni karą 

200 zł. 

2.Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi od 60 zł za dobę.  

3.Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać w Hotelu.  Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt 

ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne: Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, 

Owczarek, Amstaf, Buldog.  

4.Dbając o bezpieczeństwo Gości i zwierząt prosimy, aby zwierzęta posiadały: smycz, kaganiec, 

obrożę, klatkę – w zależności od gatunku.  

5.Zwierzęta mogą przebywać w wyznaczonej przestrzeni Hotelu oraz na zewnątrz pod nadzorem 

właściciela. Zabrania się wprowadzania zwierząt do restauracji oraz na teren placu zabaw dla 

dzieci. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu pod opieką właściciela lub osoby 

upoważnionej. 

6. Właściciele psów/kotów powinni posiadać posłanie dla zwierząt. Prosimy, aby zwierzęta nie 

spały na kanapach i łóżkach.  

7. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za sprzątanie nieczystości po swoim pupilu na 

terenie obiektu i na zewnątrz. 

8 .Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju na dłużej, niż wynika to z 

jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli 

uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy 

mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja 

Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt 

będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również  

z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty 

wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia. 

9.Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i 

niezakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze 

strony innych gości, bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z 

hotelu.  

10.Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta 

będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt. 

11. Sprzątanie pokoju, w którym przebywa zwierzę odbywa się wyłącznie podczas obecności 

właściciela. 


