
SZÁLLODAI SZABÁLYZAT KUTYUSOK ÉS GAZDIK RÉSZÉRE
Kérjük, az alábbiak betartását legyenek szívesek szem elõtt tartani, 
amennyiben négylábú kedvencükkel érkeznek szállodánkba!

1.A kutya felügyeletét kizárólag olyan személy láthatja el, aki képes az állat 
viselkedésének kontrollálására.

2. Antiszociális, viselkedésproblémás, illetve agresszióra hajlamos kutyát kizárólag 
szájkosárral és pórázon szabad a területen sétáltatni. 

3. Az uszodába, a szaunákhoz, illetve a strand körül lévõ burkolattal ellátott részre és 
a medence közvetlen közelébe a hatályos NÉBIH szabályozások miatt kérjük, ne 
vigyenek kutyust!

4. Kérjük, hogy a lovarda területét kiemelt figyelemmel közelítsék meg, amennyiben 
kutyusukat is magukkal viszik, mivel a területen élõ három mentett vizsla nem mindig 
örül a kutyák társaságának, illetve a lovarda területén élõ egyéb állatok lelki nyugalma 
miatt is fontos, hogy az odalátogató négylábúakat felügyeljék a gazdik. Köszönjük!

5. Kizárólag lakásban tartott és szeparációs szorongással nem küzdõ kutyust hagy-
janak magára az apartmanban, és lehetõleg minél kevesebb ideig. Az esetleges 
szeparációs szorongásból adódóan a kutyus által okozott károkért a szálloda fenntart-
ja a jogot értékarányos kártérítés követelésére.

6. A szobát csak akkor tudjuk takarítani, ha a kutya nem tartózkodik bent. Kérjük, 
jelezzék a Takarítást kérek! táblával, ha a kutyus nem tartózkodik a szobában.

7. Kérjük, hogy minden esetben használják a szálloda által ingyenesen biztosított 
ürülékes zacskókat a szálloda területének tisztántartására ügyelve. Amennyiben 
jelzik, hogy kutyával érkeznek, ezt minden esetben biztosítjuk Önöknek érkezéskor. 

8. Amennyiben a kutyust/kutyusokat nem jelentik be érkezés elõtt, vagy legkésõbb 
érkezéskor, a szálloda 50,000 HUF – 100,000 HUF egyszeri pótdíjat számolhat fel. 
Kérjük, minden esetben jelezzék, hogy a kutyus Önökkel tartózkodik! Köszönjük!

9. A szálloda területén cicák is élnek, akik hozzánk tartoznak, így azokat a kutyu-
sokat, akik veszélyt jelenthetnek rájuk nézve, kérjük, mindvégig tartsák pórázon – de 
fõként a recepció és a bejárat körüli részen! Köszönjük szépen a cicák nevében!  

10. Kérjük a zuhanyzóba és fürdõkádba ne tegyék házi kedvenceiket!

11. Kérjük, az eb oltási könyve / útlevele mindig legyen Önöknél!

A fenti szabályok a vendégek és a kutyusok zavartalan pihenését, egészségének és 
testi épségének védelmét, a berendezések megóvását egyaránt szolgálják. 
Köszönjük megértésüket és együttmûködésüket!
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