RANCZO MIKOŁAJKI – REGULAMIN: NOCLEGI Z PUPILEM
1. Gość ośrodka ma prawo do zamieszkania ze zwierzęciem w wyznaczonych przez Ośrodek domkach.
2. Do Ośrodka nie wolno przywozić zwierząt, w szczególności psów ras uznanych za agresywne (Dz. U. Z
2003 r. nr 77 poz. 687) oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
w szczególności zwierząt jadowitych.
3. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla
innych Gości oraz Personelu Ośrodka (tj. na terenie ośrodka w kagańcu i smyczy).
4. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka jak
również otoczeniu dookoła sąsiedztwa. W razie stwierdzenia przez personel Ośrodka zaniechania tych
czynności, zostanie on obciążony kwotą w wysokości minimum 500,00 zł. Nie wyklucza to dochodzenia
dalszych roszczeń za wyrządzone szkody.
5. Jedynym możliwym miejscem przebywania zwierzęcia na terenie rekreacji indywidualnej gości (wnętrze
domku + taras), jest taras oraz przedpokój domku. Zabrania się wpuszczania zwierzęcia na teren pozostałych
pomieszczeń.
6. Zwierzę nie może być pozostawiane przez właściciela bez kontroli na zewnątrz domku jak również nie
może być zostawiane same w domkach oraz żadnej innej części obiektu.
7. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zachowania ciszy nocnej przez zwierzę pomiędzy godziną
22:00, a 6:00.
8. Właściciel zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki zwierzęcia oraz musi ono posiadać
aktualne badania weterynaryjne i szczepionki wymagane prawem (dobry stan zdrowia: bez pasożytów,
szczepione przeciwko wściekliźnie)
9. Ośrodek wypoczynkowy RANCZO Mikołajki akceptuje zwierzęta małej i średniej wielkości (max. 30kg)
10. Możliwość zakwaterowania maksymalnie 1 zwierzęcia per domek.
11. Opłata kwaterunkowa: 3-4 noce: 90pln per pobyt
5-7 nocy: 155pln per pobyt
8+ nocy: 200pln per pobyt
12. Woreczki dla psów i kotów dostępne u personelu Ośrodka.
13. Przyjazd z bardziej egzotycznym zwierzęciem, tylko po ówczesnej informacji dla personelu.
14. Odpowiedzialność za zwierzę spoczywa tylko i wyłącznie na jego właścicielu i opiekunie.

Ja, niżej podpisany/a w pełni akceptuję politykę przetrzymywania zwierząt na terenie Ośrodka
wypoczynkowego RANCZO MIKOŁAJKI i w razie jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez zwierzę,
przywiezione przeze mnie, zostaną one całkowicie przeze mnie i na mój indywidualny koszt
zniwelowane, celem przywrócenia stanu pierwotnego wartości materialnej.

Czytelny podpis właściciela, miejscowość i data.
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