REGULAMIN
Hotelu dla Zwierząt „DIVIO”
1. Regulamin określa warunki przyjęcia oraz pobytu w Hotelu powierzonego zwierzęcia
2. Właściciel lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę, zobowiązany jest do akceptacji
regulaminu, jeśli chce, by jego zwierzę korzystało z pobytu w Hotelu dla Zwierząt „DIVIO”
3. Hotel zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką.
4. Właściciel zobowiązuje się do udzielenia prawdziwych informacji na temat pozostawianego
w Hotelu zwierzęcia.
5. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne
szczepienie ( choroby wirusowe oraz wściekliznę) i zabezpieczenie przeciwko
endopasożytom, zabezpieczenie przeciwko ektopasożyty). W przypadku występowania
choroby przewlekłej u zwierzęcia, należy powiadomić Hotel w dniu dokonywania rezerwacji
6. Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu, otrzymuje dwa posiłki (karma przywieziona z domu
w ilości odpowiadającej długości pobytu ) lub więcej w zależności od indywidualnych potrzeb
co zostaje ustalone z właścicielem
7. Zwierzę pozostawione w Hotelu ma zapewnione 4 spacery dziennie
8. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego
zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania
9. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę w Hotelu odpowiada właściciel i zobowiązuje
się w razie konieczności do pokrycia kosztów zniszczeń
10. Jeżeli przedmioty przywiezione ze zwierzęciem (zabawki, kocyki, legowiska i inne) ulegną
zniszczeniu podczas pobytu zwierzęcia w Hotelu, właściciel nie będzie wnosić pretensji
związanych z tego tytułu
11. W przypadku, gdy w trakcie pobytu w Hotelu nastąpiłby zgon powierzonego zwierzęcia z
przyczyn niezawinionych przez Hotel, nie ponosi on odpowiedzialności za to zdarzenie
12. Przed przyjęciem zwierzęcia do Hotelu, zapraszamy na wizytę zapoznawczą ( prosimy o
wcześniejsze umówienie jej)
13. Opłaty za pobyt zwierzęcia naliczane są za każdy dzień pobytu, bez względu na godzinę
przyjazdu lub odjazdu zwierzęcia
14. Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hotelu po uprzednim
zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
15. Opłatę za przedłużenie pobytu, należy wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez
zwierzę Hotelu
16. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi
17. Właściciel
• zgadza się *
• nie zgadza się *
na umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia na stronie
https://dogoterapiadivio.pl/
•

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, iż akceptuję warunki regulaminu:

.................................................................................................................................................................
data zapoznania się z regulaminem i czytelny podpis właściciela/opiekuna

