REGULAMIN HOTELU DLA PSÓW „LEA”
1. Hotel zapewnia całodobową opiekę dla przyjmowanych zwierząt domowych, t.j psów, kotów

i innych małych zwierząt tj. świnki morskie, chomiki, króliki.
2. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie

i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia, należy powiadomić
o tym właściciela hotelu w dniu wykonywania rezerwacji.
3. Hotel nie przyjmuje psów agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
4. Hotel może odmówić przyjęcia suki w cieczce.
5. Hotel zapewnia każdemu zwierzęciu oddzielne miejsce z legowiskiem (dla przebywających stale na

dworze kojce zewnętrzne, dla zwierząt domowych boksy w zamkniętym pomieszczeniu). Hotel
zapewnia duży, ogrodzony wybieg, gdzie zwierzęta mogą biegać do woli (oprócz kotów, których
nie wypuszcza się na wybiegi, mają osobne pomieszczenie). Zwierzęta, takie jak: króliki, chomiki,
świnki morskie przyjmowane są z własną klatką.
6. W dniu pozostawienia zwierzęcia w hotelu właściciel zwierzęcia określa termin przebywania

zwierzęcia w hotelu, pozostawia na czas pobytu w hotelu jego książeczkę zdrowia oraz podaje
kontakt telefoniczny do siebie i do lekarza weterynarii prowadzącego zwierzę.
7. Psy przyjmowane są z własną smyczą, obrożą, ew. kagańcem i mogą posiadać swoje posłanie,

miski, zabawki.
8. Zwierzę pozostawione w hotelu żywione jest według zasad ustalonych z właścicielem zwierzęcia

oraz ma zapewniony stały dostęp do wody. Hotel zapewnia suchą karmę.
Możliwe jest także podawanie zwierzęciu karmy pozostawionej przez właściciela.
9. Rezerwacji pobytu w hotelu należy dokonywać telefonicznie lub mailowo.
10. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o 10:00.
11. Przyjęcia zwierząt następują: codziennie w godzinach 16:00 -20:00, a odbiory od 8:00-10:00,

w niedziele przyjęcia i odbiory od 9:00 do 11:00 oraz 18:00 do 20:00.
12. Płatność za pobyt w hotelu regulowana jest w dniu odbioru zwierzęcia z hotelu.
13. Przed przyjęciem zwierzęcia do Hotelu, możliwa jest wizyta właściciela ze zwierzęciem w Hotelu;
14. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel.
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Podpis właściciela

