
 
REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT

1. Warunkiem podczas dokonywania rezerwacji w Hotelu Star Dadaj Resort & Spa zwierzęcia, jest 
zgłoszenie tego faktu. Zwierzęta przyjmowane są w domkach, w wyjątkowych sytuacjach w 
budynku hotelowym. Przyjmujemy ograniczoną ilość zwierząt.

2. W Hotelu Star Dadaj Resort & Spa mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Hotel ma prawo 
odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne.

3. W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem, hotel może odmówić 
zakwaterowania i zwrotu wpłaconego zadatku.

4. W hotelu nie mogą przebywać zwierzęta chore. Podstawą przyjęcia zwierzęcia jest okazanie 
książeczki z aktualnymi szczepieniami i poświadczenia odrobaczenia.

5. Ze względu na bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać: smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w 
zależności od gatunku zwierzęcia.

6. Zwierzę powinno posiadać własne posłanie i akcesoria do karmienia.

7. Zwierze musi pozostawać przez cały pobyt pod nadzorem  właściciela / opiekuna.

8. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu.

9. Właściciele kotów muszą posiadać kuwety z piaskiem i opróżniać je do plastikowej torby.

10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na basen, do restauracji, sali i placów zabaw dla dzieci oraz 
na teren plaży / kąpieliska. Wyjątkiem jest posiadanie psa przewodnika.

11. Zwierzę nie może przebywać samo w pokoju lub w domku. Właściciel zwierzęcia odpowiada za 
czystość po nim – w pokojach, jak i na terenie zewnętrznym obiektu.

12. Podstawowa opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł / doba. 

13. W przypadku wyrządzenia przez zwierzę szkód na rzecz hotelu – właściciel zobowiązany jest 
pokryć koszty naprawy, wycenione przez kierownika ds. technicznych. W przypadku, gdy 
naruszone zostaje mienie innego Gościa hotelowego, właściciel  zwierzęcia rozstrzyga sposób 
naprawienia szkód bezpośrednio z poszkodowanym. Zwierzę nie może przeszkadzać innym 
Gościom zarówno w dzień, jak i w nocy.

14. Jeśli zwierzę będzie zagrażać innym Gościom i niszczyć mienie obiektu – obsługa lub inne służby, 
do tego powołane – mogą usunąć zwierzę z obiektu.
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15. Sprzątanie domku lub pokoju, w którym przebywa zwierzak, odbywa się tylko przy obecności 
właściciela. Prosimy o ustalanie godzin sprzątania z Recepcją hotelu.

16. Zameldowanie Gościa ze zwierzęciem nastąpi po zapoznaniu się z przedstawionym regulaminem 
oraz akceptacji własnoręcznym podpisem kopii powyższego dokumentu.

Hotel Star-Dadaj *** Resort & SPA, tel. 89 514 57 29, www.star-dadaj.pl


