
ZWIERZĘTA W WIOSCE WAKACYJNEJ

REGULAMIN
PRZEBYWANIA ZWIERZĄT W WIOSCE WAKACYJNEJ

1. ZWIERZĘTA DOMOWE
1.1. Na terenie Wioski Wakacyjnej dopuszcza się obecność zwierząt, zwanych dalej

,,zwierzętami domowymi’’, po spełnieniu zasad ustalonych przez Wioskę Wakacyjną w
niniejszym regulaminie.

1.2. Zwierzęta domowe, akceptowane przez Wioskę Wakacyjną to: psy, koty, świnki morskie,
króliki, chomiki, kanarki / papużki.
Wioska Wakacyjna nie akceptuje innych zwierząt, w szczególności zwierząt: ras
agresywnych, jadowitych, egzotycznych, płazów i gadów.

1.3. Zwierzęta egzotyczne oraz wymagające specjalnej opieki powinny być zgłoszone w
momencie dokonania rezerwacji. Wioska Wakacyjna ma prawo do odmowy przyjęcia
rezerwacji.

2. ZASADY PRZYJĘCIA ZWIERZĄT W WIOSCE WAKACYJNEJ
2.1. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia domowego w Wiosce Wakacyjnej jest zgłoszenie

przyjazdu ze zwierzęciem domowym w trakcie dokonywania rezerwacji domku. Pobyt
zwierzęcia jest dodatkowo płatny.

2.2. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia personelu recepcji, Wioska
Wakacyjna może odmówić przyjęcia zwierzęcia domowego do Wioski Wakacyjnej bądź
obciążyć Gościa dodatkową opłatą.

2.3. Zgodę na pobyt Gościa ze zwierzęciem domowym w domku wydaje Recepcja, pod
warunkiem wcześniejszego zaakceptowania wymagań regulaminu.

2.4. Obsługa recepcji Wioski Wakacyjnej wskazuje domek, w którym może zamieszkać Gość
wraz ze zwierzęciem domowym. Obsługa recepcji może nie udzielić zgody na
wprowadzenie zwierzęcia do domku, które nie są przeznaczone do zamieszkiwania
przez Gości ze zwierzętami domowymi.

2.5. Wioska Wakacyjna przyjmuje Gości wyłącznie ze zdrowymi zwierzętami domowymi,
posiadającymi książeczkę  zdrowia, jeżeli taka jest dla danego zwierzęcia przewidziana
(aktualne szczepienia, odrobaczenia) wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym
realizację obowiązku wykonywania szczepień, m.in. przeciwko wściekliźnie.

2.6. Wioska Wakacyjna ma prawo odmówić przyjęcia chorych zwierząt domowych lub nie
posiadających wymaganych dokumentów potwierdzających aktualność szczepień oraz
zwierząt domowych wykazujących agresywne zachowanie.



3. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / OPIEKUNA ZWIERZĘCIA DOMOWEGO PODCZAS
POBYTU W WIOSCE WAKACYJNEJ
3.1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego jest odpowiedzialny za zachowanie

zwierzęcia w Wiosce Wakacyjnej, w szczególności zachowanie ciszy i nie zakłócenie
spokoju (wypoczynku) innym Gościom.

3.2. Właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego podczas przebywania w Wiosce
Wakacyjnej ma obowiązek sprawować nad nim stały nadzór oraz zapewnić by
zachowanie zwierzęcia domowego nie powodowało poczucia zagrożenia
bezpieczeństwa osób przebywających Wiosce Wakacyjnej oraz innych zwierząt.

3.3. Właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego zobowiązany jest na terenie Wioski
Wakacyjnej do prowadzenia psa na smyczy a w przypadku rasy uznanej za agresywną
lub mieszańca takiej rasy w kagańcu. Obowiązek ten nie dotyczy oznakowanych psów
przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku
do 6 miesiąca życia. Inne zwierzęta domowe muszą przebywać oraz być przenoszone w
klatkach, specjalnie do tego przeznaczonych.


