
   

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT W BIAŁYM DOMKU 

 

Drodzy Goście,  

Ponieważ sami jesteśmy posiadaczami dwóch cudownych maltańczyków Mentosa i Mańka , stąd wiemy jak ważne jest 

dla Was, by nie rozstawać się ze swoimi pupilami również na czas urlopu. W miarę naszych możliwości lokalowych 

dopuszczamy pobyt w Białym Domku z małym psem. 

Prosimy jednak o stosowanie się do niżej określonych zasad. 

1. Uzgodnienia o pobycie zwierzęcia dokonuje się na etapie rezerwacji. Zgoda na pobyt zwierzęcia zależy od 

wielu czynników i decyduje o niej obsługa obiektu kierując się bezpieczeństwem i komfortem pozostałych gości 

oraz warunkami technicznymi obiektu.  

2. Nie poinformowanie obsługi o zamiarze przyjazdu ze zwierzęciem będzie skutkować odmową zakwaterowania.  

3. Nie dopuszcza się większej ilości zwierząt niż jeden pies na pokój.  

4. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia i okazać ją na 

prośbę obsługi obiektu. 

5. Kategorycznie zabrania się spuszczania psa ze smyczy oraz wyprowadzania go na terenie obiektu i ogrodu  

wokół Białego Domku. 

6. Kategorycznie zabrania się pozostawiania psa w pokoju bez opieki. W przypadku, gdy obsługa będzie miała 

uzasadnione podejrzenia, że zwierzę pozostało w pokoju bez opieki  będziemy starali się skontaktować             

z właścicielem w celu rozwiązania problemu.  

7. W przypadku stwierdzenia, że zwierzę nawet pod opieką właściciela jest głośne i zakłóca komfortowy 

wypoczynek pozostałym gościom, przekreśla to możliwość kontynuowania wypoczynku w białym Domku ze 

zwierzakiem. 

8. Usunięcie wszelkich  szkód na mieniu obiektu, wyrządzonych przez zwierzę pokrywa właściciel zwierzęcia       

w wartości odtworzeniowej.  

9. Pobyt zwierzęcia w Białym Domku jest płatny jednorazowo w kwocie 50zł za cały pobyt. Opłatę można doliczyć 

do ceny pobytu i uregulować łącznie.                                                                                                              

Istnieje również możliwość przekazania równowartości jednorazowej opłaty w wysokości 50zł na rzecz 

Schroniska dla Zwierząt „REKS”  w Kołobrzegu.                                                                                      

Darowiznę należy wpłacić przelewem bankowym na wskazane poniżej konto bankowe 90 1940 1076 3036 

2138 0000 0000 i okazać obsłudze obiektu potwierdzenie przy rozliczeniu za pobyt. Taki nasz pomysł na 

połączenie miłego z pożytecznym   

 

 

 

 

 

 

 

 

             


