REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZEBYWANIA ZWIERZĄT
W OKULSKI GRAND ROZEWIE
1. Z pobytem zwierząt w obiekcie łączy się dodatkowa opłata, zgodna z
obowiązującym cennikiem.
2. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy, koty).
3. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych
pokojach.
4. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gości ze zwierzęciem w
momencie rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego nie powiadomienia,
obiekt ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia.
5. Zgodę na pobyt zwierzęcia w obiekcie wydaje recepcja, jeśli zwierzę spełni
wymagania regulaminu.
6. Przyjmujemy wyłącznie zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia
(aktualne szczepienia, odrobaczenia). W przypadku braku dokumentu w recepcji
dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia
zwierząt chorych lub bez dokumentów.
7. Na terenie OKULSKI GRAND ROZEWIE oraz w otoczeniu obiektu, zwierzęta muszą
być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu ( w przypadku psów), pod opieką
właściciela lub osoby upoważnionej.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do punktów
gastronomicznych (Restauracja, Bar, Kawiarnia, Chata grillowa) oraz rekreacyjnych
(kącik dla dzieci, sala fitness, sala gier, taras –w okresie letnim). Zakaz obejmuje
również przebywanie zwierząt na zewnętrznym placu zabaw dla dzieci.
9. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie zwierzęcia w obiekcie, zachowanie
ciszy i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się
skarg ze strony innych Gości, obiekt zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie
zwierzęcia z obiektu.
10. Wszelkie szkody w mieniu obiekt lub w mieniu innych Gości spowodowane przez
zwierzę będą indywidualnie wyceniane przez Dyrekcję obiektu, a ich kosztami
zostanie obciążony Właściciel zwierzęcia.
11. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez
zwierzę na terenie obiektu oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele psów proszeni są
o wyprowadzenie zwierząt poza teren obiektu, a właściciele kotów muszą posiadać
kuwetę z piaskiem.
12. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym
czasie zakłóca spokój innych Gości.
Drogi Gościu, spacerując po lesie z psem (Nadmorski Park Krajobrazowy), prosimy o
przestrzeganie zasad obowiązujących na terenach leśnych, wynikających z przepisu
art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28.09.1991r. Pamiętaj! Puszczanie psa w lesie
luzem podlega karze grzywny.
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