
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu 
Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. To konieczność, wynikająca z ograniczonej 
liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt. Dodatkowy koszt za pobyt zwierzęcia to 
150,00/ doba/jedno zwierzę.
2. W Aparhotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe.
3. Aparthotel, w szczególności, ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych 
za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, 
Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash 
dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne).
4. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem Aparthotel może odmówić zakwatero-
wania i zwrotu zaliczki.
5. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szcze-
pieniami i poświadczeniem odrobaczenia. Aparthotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt 
chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
6. Właściciel zwierzęcia oświadcza że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowi/ą zagrożenia dla innych 
osób i zwierząt.
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1. Przede wszystkim — komfort Twojego pupila jest dla nas bardzo ważny i chcemy, żeby zwie-
rzęta również czuły się dobrze w naszym hotelu.
2. Dla Twojej wygody i komfortu spania, udostępniamy specjalne koce dla zwierząt, które mogą 
posłużyć jako miejsce do wypoczynku zwierzęcia lub jako tymczasowe posłanie.
3. Ręczniki do wytarcia łap — zwierzęta kochają spacery, wiele z nich kocha też kałuże i błoto, 
dlatego na życzenie, specjalnie dla pupila w pokoju czekać będzie ręcznik, aby po powrocie 
można było go wytrzeć.
4. Zapasowa miska do dyspozycji. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie z uwagi na ograniczoną 
liczbę.
5. W recepcji hotelu dostępne są woreczki na odchody.
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7. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę 
- w zależności od gatunku zwierzęcia. Dla wygody pupila zalecamy posiadanie jego własnego 
legowiska oraz miski.
8. „Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla 
potrzeb zwierząt
9. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przeby-
wa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto, fekalia) lub uszkodzone, właściciel/opie-
kun zwierzęcia jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód wg wyceny Dyrekcji 
Aparthotelu.
10. Właściciel/opiekun zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia 
mienia hotelowego i mienia innych Gości spowodowane przez zwierzę.
11. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się 
wyłącznie w obecności właściciela/opiekuna lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju.
12. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, 
niszczy mienie Aparthotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych 
Gości, obsługa Aparthotelu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania 
problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie prawo wejścia personelu do 
pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do 
najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa 
właściciel/opiekun zwierzęcia.
13. Zwierzęta mogą przebywać w Aparthotelu w wyznaczonych strefach, ale w szczególności 
zabrania się wprowadzania zwierząt do restauracji, do strefy Wellness, sali zabaw, placu zabaw 
oraz na tereny zielone oznaczone informację: „Nie wyprowadzać psów”
14. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez zwierzęta 
w otoczeniu Aparthotelu. Niezastosowanie się do powyższego skutkuje naliczeniem kary 
pieniężnej w wysokości 200 zł. Właściciele kotów zobowiązani są do posiadania kuwety 
z piaskiem, opróżniania jej do plastikowej torby oraz wyrzucania do pojemnika wskazanego 
przez pracownika Aparthotelu (w recepcji Aparthotelu możecie Państwo dostać woreczki/torby 
papierowe).
15. Podczas pobytu w Aparthotelu zwierzę musi pozostawać przez cały czas pod nadzorem 
właściciela/opiekuna.
16. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i/lub w kagańcu, pod opieką właściciela/opiekuna.
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