Hostel MOLO uwielbia i akceptuje wszystkie zwierzęta, więc zabierzcie ze sobą swojego pupila i cieszcie się wspólnym
urlopem.
Mamy jednak pewne warunki do których właściciel zobowiązany jest się dostosować i je akceptować.

Regulamin przyjmowania zwierząt
1. Hostel MOLO przyjmuje i zaprasza wszystkie zwierzęta domowe. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe
jest jedynie w wyznaczonych pokojach. W przypadku ich braku, przyjęcie zwierzęcia nie jest możliwe.
2. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach czworonoga jest zgłoszenie przyjazdu Gości ze zwierzęciem
w momencie rezerwacji. Nieuprzedzenie o towarzyszących Gościom zwierzętach może nie zapewnić wolnego
pokoju i wiązać się z brakiem zgody na pobyt zwierzęcia.
3. Do Hostelu MOLO przyjmowane są zwierzęta zdrowe (bierze się również pod uwagę temperament oraz
wytresowanie
zwierzęcia),
wypielęgnowane,
czyste,
posiadające
książeczki
zdrowia (aktualne
szczepienie i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia, należy powiadomić o
tym pracownika Hostelu w dniu dokonywania rezerwacji.
4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę w mieniu Hostelu, bądź w mieniu innych Gości, odpowiada
właściciel. Szkody będą wyceniane przez dyrekcję Hostelu.
5. W miejscach ogólnodostępnych na terenie Hostelu właściciel ma obowiązek trzymania zwierzęcia na smyczy oraz
w kagańcu (w przypadku psów). Dodatkowo obowiązuje zakaz poruszanie się zwierzęcia po obiekcie bez nadzoru
właściciela, bądź osoby do tego wyznaczonej.
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych (restauracja, lobby, pub).
7. Prosimy zadbać o posłanie dla zwierzęcia. Właścicieli kotów prosimy o zabranie ze sobą kuwety z piaskiem, którą
należy opróżniać do plastikowej torby wyrzucanej do kosza na śmieci.
8. Na terenie oraz w otoczeniu Hostelu właściciel zobowiązany jest każdorazowo sprzątać odchody pozostawione
przez swoje zwierzę.

9. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona, właściciel obciążony zostanie
kosztami dodatkowych usług pralniczych. Uszkodzenie pościeli, bądź wyposażenia Hostelu zobowiązuje właściciela
zwierzęcia do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu pościeli i/lub wyposażenia.

10. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w Hostelu i nie zakłócanie spokoju innym
Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości bądź personelu, Hostel zastrzega sobie
prawo do prośby usunięcia zwierzęcia z obiektu. Hostel zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyjęcia
zwierzęcia, jeżeli jest zwierzęciem zakwalifikowanym do ras agresywnych (Amerykański Pit Bull Terrier, Dog z
Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Pies kanaryjski, Tosa inu, Rottweiller, Akbash dog, Anatolian
karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski)i.

11. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeśli w tym czasie może zakłócać spokój innych
Gości. W przypadku, gdy pracownicy Hostelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju
zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie Hostelu, bądź może spowodować zagrożenie dla siebie lub
innych Gości, Dyrekcja Hostelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy
kontakt nie będzie możliwy, Hostel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa, również z
ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych
zdarzeń pokrywa właściciel zwierzęcia.

i

Podstawa prawna:

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
113, poz. 715)

