Правила перебування з тваринами
« Осоння Карпати RESORT MEDICAL & SPA»
1.В «Осоння Карпати RESORT MEDICAL & SPA» передбачено проживання з тваринами — собаками і
котами до 7кг у окремих дерев’яних котеджах. У номерах апартаменти півлюкс та люкс передбачено
проживання тільки з котами. У номерах SPA- корпусу проживання з тваринами не передбачено.
2.Готель залишає за собою право визначати, чи можливе проживання даної домашньої тварини в
номері. Доплата за тварину становить - 300 грн./добу.
3.Якщо гість не попередив про проживання з тваринами, адміністрація комплексу має право
відмовити у поселенні тварини.
4.Якщо гість самовільно приїхав та розмістився у номерному фонді з твариною, то сплачує штраф.
5. При поселенні в готель з домашніми тваринами, гість зобов'язаний ознайомитися з «Правилами
проживання з тваринами» і поставити підпис, що підтверджує згоду з даними правилами.
6. Гості, що прибули в готель з тваринами, повинні мати довідку від лікаря ветеринарної медицини з
відміткою про всі щеплення (паспорт).
7. Вхід з тваринами в приміщення ресторану, рецепції, медичного центру та на територію дитячого
майданчику заборонено.
8. Для годівлі домашніх тварин гість зобов'язаний привезти з собою спеціальний посуд, а для туалету
лоток. Годувати домашніх тварин з посуду, що належить готелю, суворо забороняється.
9. За відсутності спеціальної клітки для домашньої тварини, забороняється залишати домашніх
тварин без нагляду господарів в номері готелю, холі корпусу, на території готелю.
10. Забороняється мити домашніх тварин в душових кабінах номерів, розчісувати та використовувати
рушники, простирадла та інші постільні приналежності, що належать готелю.
11. Гість зобов'язаний забезпечити відсутність домашньої тварини під час прибирання номера
співробітниками готелю або проведення ремонтних робіт в номері.
12. Гість зобов'язаний внести заставу в розмірі – 500 грн., щоб покрити наслідки збитків, у разі
пошкоджень твариною майна готелю.
13. Забороняється вільне пересування тварин без повідка в громадських зонах — холах і коридорах.
Тварина може перебувати без повідка лише в межах житлового номера, в якому проживають його
господарі.
14. Готель залишає за собою право розірвати угоду з гостем, які проживають з тваринами:
• у випадку порушення цих правил проживання,
• та у випадку агресивної, неадекватної, галасливої поведінки домашньої тварини.

