
 
 

Zwierzęta w hotelu 
 
 
 
Dwór Boratyn przyjmuje gości wraz z ich pupilami – zwierzętami 
domowymi - za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu, 
należy poinformować o przyjeździe z psem lub kotem. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami 
możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. Zobowiązujemy naszych gości do przestrzegania 
naszego regulaminu. 
 
 

Regulamin pobytu zwierząt na terenie hotelu: 
 

1. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty). 
2. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi:  

● małe do 8kg - 30zł, (opłata jednorazowa) 
● duże powyżej.10kg - 50zł (opłata jednorazowa) 

3. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli lub w wyznaczonych 
miejscach po wcześniejszym uzgodnieniu 

4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i pod opieką właściciela bądź osoby 
upoważnionej. 

● psy uważane za agresywne w miejscach publicznych muszą być w kagańcu 
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji oraz SPA. 
6. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona 

(sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego 
kompletu pościeli w cenie 100zł /szt. 

7. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych 
przez swojego pupila. 

8. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez 
psy na terenie hotelu oraz parku. . 

9. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej 
torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika 
hotelu. 

10. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i 
nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się 
kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu, hotel zastrzega sobie 
prawo do prośby o usunięcia zwierzęcia z hotelu. Hotel zastrzega sobie możliwość 



odstąpienia od przyjęcia zwierzęcia, jeżeli pupil jest zwierzęciem zakwalifikowanym 
do ras agresywnych 

11. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeśli w tym czasie 
może zakłócać spokój innych Gości. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą 
mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt 
innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować zagrożenie dla siebie 
lub innych Gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w 
celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt nie będzie możliwy, hotel zastrzega sobie 
możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą 
odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z 
powyższych zdarzeń pokrywa właściciel zwierzęcia. 

12. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez 
zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni 
właściciele. 

 
Oświadczam że zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. Wszelkie szkody wyrządzone przez moje zwierzę zobowiązuję się pokryć w dniu 
ich powstania lub niezwłocznie po ich ujawnieniu. 
 
 
 
…………………………………….. …………………….. …………………... 
Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia             Podpis              Data 
 
 
 
 

Psy uważane za agresywne: 
 

● amerykański pit bull terrier, 
● pies z Majorki (perro de presa mallorquin), 
● buldog amerykański, 
● dog argentyński, 
● pies kanaryjski (perro de presa canario), 
● tosa inu, 
● rottweiler, 
● akbash dog, 
● anatolian karabash, 
● moskiewski stróżujący, 
● owczarek kaukaski. 


