
 
 

Wisła, dn. …………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a):  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że akceptuję Regulamin pobytu ze zwierzętami obowiązujący w Rezydencji 
Biały Dworek.  

 

 

 

…………………………………………………………………  

Czytelny podpis składającego oświadczenie  

Wisła, dn. ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI 
REZYDENCJA BIAŁY DWOREK W WIŚLE ul. 1 MAJA 6  

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO OBIEKTU 

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zwierzęcia do Rezydencji Biały Dworek jest zgłoszenie 

przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji, podanie jego rasy, gatunku a 

następnie uzyskanie zgody Dyrekcji Rezydencji Biały Dworek na pobyt wraz z pupilem. To 

konieczność, wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przystosowanych do pobytu zwierząt. 

 

2. Za zgodą Dyrekcji Rezydencji Biały Dworek w Rezydencji mogą przebywać tylko zwierzęta 

domowe. Personel ma prawo odmówić przyjęcia w szczególności 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).  

 

3. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem przed przyjazdem do Rezydencji, 

personel może odmówić zakwaterowania i ma prawo zachować wpłacony wcześniej zadatek.  

 

4. Do Rezydencji przyjmowane są zwierzęta zdrowe, odrobaczone, posiadające książeczkę 

zdrowia z aktualnymi, obowiązkowymi szczepieniami. 

 

5. Zwierzę przebywając poza pokojem musi posiadać smycz, obrożę, kaganiec, ewentualnie 

klatkę - w zależności od gatunku zwierzęcia.  

 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji Rezydencji.  

 

HAŁAS I ZAKŁÓCENIA 

1. Zwierzę przebywające na terenie Rezydencji nie może przeszkadzać innym Gościom 

przebywającym na terenie obiektu. Należy dopilnować, aby Państwa pupil nie hałasował 

lub w inny sposób nie zakłócał spokoju, w szczególności w nocy.  

 

2. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo 

do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.  

 

3. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, chyba że przebywa w 

zamkniętej klatce/kontenerze. W przypadku, gdy personel Rezydencji będzie miał 

uzasadnione podejrzenie, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, 

niszczy mienie Rezydencji, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub 

innych Gości, Dyrekcja Rezydencji Biały Dworek będzie starała się skontaktować z 

właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, personel 

zastrzega sobie możliwość wejścia do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą 
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odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Rezydencji. Wszystkie koszty wynikłe z 

powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.  

 

HIGIENA I CZYSTOŚĆ 

1. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez 

psy na terenie oraz w otoczeniu Rezydencji - w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak 

również na terenie otaczającym Rezydencji. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu. 

 

2. Prosimy o niewpuszczanie psów na łóżka, fotele i kanapy.  

 

3. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, 

którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Rezydencji.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Zwierzę powinno pozostawać pod nadzorem Właściciela podczas całego pobytu na terenie 

Rezydencji.  

 

2. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane 

przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia związanych z nimi kosztów.  

 

3. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, 

błoto) właściciel obciążony zostanie dodatkowymi kosztami usług pralniczych. Jeżeli 

pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie uszkodzona, właściciel jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu w cenie 100 zł za komplet.  

 

4. Wszystkie szkody w mieniu Rezydencji bądź w mieniu innych Gości spowodowane przez 

zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Rezydencji Biały Dworek, a ich kosztami będą 

obciążeni właściciele zwierząt.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł.  

 

2. Za niepoinformowanie recepcji Rezydencji o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie 

nałożona kara w wysokości 300 zł. 

 

3. Rezydencja Biały Dworek przekazuje na czas pobytu do dyspozycji legowisko oraz miskę 

dla pupila.  

 

4. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem pobytu ze zwierzętami 

obowiązującym w Rezydencji Biały Dworek i akceptuje jego zapisy.  

 

*** Rezydencja Biały Dworek *** 


