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Załącznik nr 1 do Regulaminu/Ogólnych Warunków Przebywania w 

Ośrodku „POŁONINY”. 

 

Regulamin 

pobytu ze zwierzęciem na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Połoniny” 

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu/Ogólnych Warunków Przebywania 

w Ośrodku „POŁONINY”. 

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem „Zwierzęta” rozumie się tzw. zwierzęta 

domowe, tj. psy i koty. Zastosowanie niniejszego Regulaminu do innych zwierząt, a co za tym 

idzie, ich pobyt na terenie Ośrodka, możliwy jest jedynie po uprzednim wyrażeniu wyraźnej, 

pisemnej zgody przez Usługodawcę. 

3. Pobyt na terenie Ośrodka ze Zwierzętami powinien być zgłoszony w momencie dokonywania 

rezerwacji. Brak dokonania stosownego zgłoszenia przez Gościa skutkować może odmową zgody 

na jego pobyt w Ośrodku. 

4. Pobyt Zwierząt na terenie Ośrodka możliwy jest jedynie w przypadku rezerwacji domku 

letniskowego. Nie jest dopuszczalny pobyt w Ośrodku wraz ze Zwierzętami w przypadku 

rezerwacji pobytu w hotelu. 

5. Koszt pobytu Zwierzęcia na terenie ośrodka wynosi 20 (słownie: dwadzieścia 00/100) zł za dobę 

hotelową. 

6. Usługodawca zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach podyktowanych w szczególności 

bezpieczeństwem, możliwość odmowy wyrażenia zgody na pobyt Zwierzęcia 

w Ośrodku, w szczególności ze względu na temperament, charakter, lub stopień wytresowania 

Zwierzęcia. Ponadto, niezależnie od wyżej wymienionych czynników, Usługodawca zastrzega sobie 

prawo odmowy wyrażenia zgody na pobyt Zwierząt ras powszechnie uznawanych za agresywne, 

takich jak, w szczególności: Rottweiler, Owczarek, Amstaf, Pitbull, Doberman, Dog, Bulldog.  

7. Psy na terenie Ośrodka muszą być trzymane na smyczy i posiadać założony kaganiec oraz 

pozostawać pod opieką Gościa lub upoważnionej osoby. 

8. Gość powinien posiadać własne posłanie dla Zwierzęcia.  

9. Zwierząt nie wolno wprowadzać do hotelu, restauracji, strefy relaksu, placu zabaw. 

10. Właściciele Zwierząt powinni natychmiast usuwać nieczystości pozostawione przez Zwierzęta na 

terenie Ośrodka. 

11. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem lub żwirkiem i opróżniać ją do plastikowej 

torby, która następnie wrzucana będzie do pojemnika wskazanego przez pracownika Ośrodka. 

12. W przypadku zabrudzenia pościeli przez Zwierzę (na przykład błotem lub sierścią), Gość, pod 

którego opieką pozostaje Zwierzę, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty 

100,00 (słownie: sto 00/100) złotych za każdorazowe zabrudzenie lub zniszczenie pościeli. 

13. Żadne ze Zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domku letniskowym dłużej, niż wynika 

to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy Ośrodka będą 

mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w domku letniskowym Zwierzę zakłóca pobyt 

innych gości, niszczy mienie Ośrodka, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub 

innych Gości, Usługodawca będzie starał się skontaktować z Gościem w celu rozwiązania 

problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wejścia 

personelu do domku letniskowego Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb 

i usunięcia Zwierzęcia z terenu Ośrodka. Wszystkie koszty wynikłe z powyższej sytuacji pokrywa 

Gość. 

14. Goście odpowiedzialni są za zachowanie przez ich Zwierzęta ciszy i spokoju. W przypadku 

powtarzających się skarg, Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Zwierzęcia z terenu 

Ośrodka. 
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15. Wszelkie szkody na mieniu Ośrodka lub innych Gości spowodowane przez Zwierzęta wyceniane 

będą przez Usługodawcę, a ich kosztami obciążony zostanie w całości Gość (właściciel lub 

posiadacz Zwierzęcia). 

16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu/Ogólnych Warunków Przebywania 

w Ośrodku „POŁONINY”. Zawarcie umowy z Usługodawcą na świadczenie usług hotelowych 

wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 

17. Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.  
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