
S Z K L A R S K A  P O R E B A

Regulamin pobytu z psami w 
/ Terms and Conditions for stays with dogs at 

MERCURE HOTEL SZKLARSKA PORĘBA

(dalej jako: „Hotel”) / (hereinafter referred to as: „Hotel”)

1. Warunkiem przyjęcia psa w Mercure Hotel Szklarska Poręba jest zgłoszenie przyjazdu Gościa z psem w momencie rezer-
wacji pobytu. W przypadku braku zgłoszenia pobytu z psem, Hotel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki. 
/ The condition for accommodating a dog at the Mercure Hotel Szklarska Poręba is that the Guest notifies the Hotel of  
his/her arrival with a dog at the time of booking the stay. If the Guest fails to report the stay with the dog, the Hotel may 
refuse the accommodation and refuse to return the deposit. 

2. Opłata za pobyt psa w Hotelu wynosi: 60 zł / doba / 1 pies. / The fee for a dog staying at the Hotel is 60 PLN per day / 1 dog.

3. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psów powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, zgodnie z Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.  
/ The Hotel has the right to refuse to accommodate dogs that are commonly regarded as dangerous or aggressive, in  
accordance with the Regulation of the Minister of Interior and Administration dated 28 April 2003 on the list of dog breeds 
regarded as aggressive. 

4. Pobyt zwierzęcia uwarunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami. Hotel ma prawo 
odmówić przyjęcia zwierząt bez książeczki zdrowia. / The animal’s stay is conditional on the possession of a health book with 
up-to-date vaccinations. The hotel has the right to refuse to accept animals without a health book. 

5. Ze względów bezpieczeństwa, psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważ-
nionej. / For safety reasons, dogs must be walked on a leash and muzzled, under the care of the owner or an authorised person.

6. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem właściciela lub osoby upoważnionej przez cały pobyt na terenie Hotelu.  
/ The animal must remain under the supervision of the owner or an authorised person throughout its stay at the Hotel.

7. Pies przebywający na terenie Hotelu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie Hotelu.  
/ A dog staying on the Hotel premises must not disturb other Guests staying on the Hotel premises.

8. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie, uzasadnionych skarg ze strony innych Gości, Hotel zastrzega sobie prawo do 
usunięcia zwierzęcia z obiektu, na koszt właściciela. / In case of repeated, justified complaints from other Guests, the Hotel 
reserves the right to remove the animal from the premises, at the owner’s expense. 

9. Zabronione jest wykorzystywanie galanterii hotelowej, w tym: pościeli, ręczników, koców na potrzeby psa. / It is forbidden 
to use hotel accessories, including: bed linen, towels, blankets for the need of the dog. 

10. Zabrania się wchodzenie z psem do Berg Spa and Wellness, psy są mile widziane w hotelowej restauracji. / For safety  
reasons, cleaning of the room in which the dog is staying takes place only in the presence of the owner or when the animal 
is not in the room

11. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoju, w którym przebywa pies odbywa się wyłącznie w obecności właściciela 
bądź w czasie nieobecności zwierzęcia w pokoju. / Any damage caused by the animal to the Hotel’s or other Guests’ property 
or dirt requiring additional work will be assessed individually by the Hotel Director and will be charged to the dog owner. 

12. Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzę, na mieniu Hotelu bądź innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodat-
kowej pracy będą indywidualnie wyceniane przez Dyrektora Hotelu, a ich kosztami obciążony zostanie właściciele psa.  
/ The owner of the animal is obliged to clean up any waste left by the animal on the premises and in the vicinity of the Hotel. 

13. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie oraz w otocze-
niu Hotelu. / The owner who decides to come with the animal declares that he/she has read the regulations of the stay with 
dogs and accepts its provisions. 

14. Właściciel decydujący się na przyjazd ze zwierzęciem oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu z psami i akceptuje 
jego zapisy. / Persons using the bicycle storage room shall accept the provisions of these regulations.

15. Na czas trwania pobytu Hotel udostępnia posłanie dla psa oraz miskę na wodę i karmę. Posłanie, miska na wodę i karmę 
są własnością hotelu.  / For the duration of the stay, the Hotel provides a bed for the dog along with a bowl for water  
and food. The bedding and the bowl are the property of the Hotel.
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