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Правила проживання гостей з тваринами в готелі «Vele Rosse». 
 

У готелі «Vele Rosse» (далі - Готель) встановлено нижче наступний порядок проживання Гостей 

з тваринами. 

 

Загальні умови: 

1. У Готелі спільно з Гостем можуть проживати кімнатні тварини: собаки декоративних порід 

вагою до 6 кг. (Далі - Собаки декоративних порід). Собаки декоративних порід можуть 

проживати в номері Готелю спільно з Гостем тільки за згодою адміністрації Готелю. 

2. При поселенні в Готель з твариною, Гість зобов'язаний ознайомитися з «Правилами 

проживання гостей з тваринами» і поставити підпис, що підтверджує згоду дотримуватися цих 

правил. 

3. Розміщення з твариною дозволяється при наявності міжнародного ветеринарного паспорта, 

який містить дані про саму тварину і про його власника, а так само відомості про проведення 

необхідних вакцинацій і про зроблені щеплення, при цьому дата щеплення від сказу повинна 

бути не менше 30 днів і не більше 12 місяців до заїзду. 

4. Власник тварини повинен в обов'язковому порядку завчасно (перед бронюванням або 

заселенням) сповістити адміністрацію Готелю про свій намір проживати в Готелі з твариною. 

При цьому Гість зобов'язаний повідомити відомості про свого вихованця (породу, вік, розмір, 

вага і інші особливі характеристики) і з'ясувати, чи не існує на даний момент будь-яких 

особливих умов по його розміщенню в Готелі. 

5. Для розміщення тварини в номері з Гостем встановлений Спеціальний тариф: вартість 

номера обраної категорії + 300 грн. / 1 доба (за кожну тварину). 

 

Зобов'язання власника тварини перед Готелем: 

1. Гість зобов'язаний мати при собі спеціальний контейнер (клітку) для тварини і спеціальний 

килимок для його сну. 

2. Для годування тварини Гість зобов'язаний привезти з собою спеціальний посуд. 

3. Для справляння природних потреб тварини, які не потребують його вигулу, Гість 

зобов'язаний привести з собою спеціальний лоток або інші спеціальні підстилки. 

4. Гість зобов'язаний вигулювати собак тільки в наморднику, нашийнику і на повідку. 

5. Для проведення щоденного прибирання і / або дрібного ремонту в номері Гість зобов'язаний 

забезпечити відсутність тварини на час надання послуг або виконання робіт і вивісити на 

вхідній двері відповідну інформаційну табличку. У разі відсутності таблички, зазначені послуги 

та роботи здійснюватися не будуть. 

6. Залишаючи тварину в номері без нагляду, Гість зобов'язаний помістити його в спеціальний 

контейнер (клітку), про що повідомити персонал Готелю. 

 

Обмеження Готелем на Гостя, що проживає з твариною: 

1. Забороняється вигулювати тварину на прилеглих до будівлі (ям) Готелю спортивних об'єктах, 

дитячих майданчиках і на газонах. 

2. Забороняється годувати і поїти тварина з посуду, що належить Готелю. 
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3. Забороняється мити тварину в душовій кабіні або ванній номера, використовувати по 

відношенню до тварини рушники, простирадла та інші постільні приналежності, що належать 

Готелю. 

4. Забороняється вичісувати, стригти (голити і вискубувати) шерсть, а так само стригти нігті 

тварин в номері. 

5. Забороняється залишати тварину в номері без нагляду поза спеціальним контейнером 

(клітки). 

6. Забороняється відвідування з твариною пунктів громадського харчування і громадських зон, 

призначених для відпочинку, занять спортом, дитячих ігрових зон і аналогічних 

спеціалізованих місць загального користування. 

 

Відповідальність Гостя: 

1. Всю відповідальність, пов'язану із забезпеченням належного утримання тварини в номерному 

фонді в період проживання в Готелі власник вихованця повністю бере на себе. 

2. Власник вихованця несе всі витрати, пов'язані з псуванням і / або знищенням твариною 

майна Готелю. У разі заподіяння твариною шкоди Готелю, Гість зобов'язаний відшкодувати 

збитки в повному обсязі, шляхом внесення додаткових грошових коштів в розмірі, необхідному 

для покриття збитків. 

3. Всі ризики, пов'язані з поведінкою вихованця в період його перебування в Готелі, яке може 

спричинити за собою заподіяння твариною шкоди майну третіх осіб з числа Гостей і / або 

співробітників Готелю, а так само заподіяння шкоди здоров'ю останніх, так само несе власник 

тварини. 

 

Внесення страхового депозиту. Повернення депозиту. 

1. В день заїзду в готель з твариною, Гість зобов'язується надати Страховий депозит, в розмірі 2 

000 грн. (Дві тисячі гривень) в Службі прийому і розміщення в якості гарантії оплати за 

можливий заподіяний збиток твариною в період проживання в Готелі. 

2. У момент виїзду, Гість зобов'язується «здати» готельний номер Службі прийому і 

розміщення. У разі якщо Готелю (номеру Готелю), завдано якоїсь шкоди, Адміністратор 

служби прийому та розміщення становить Акт псування майна із зазначенням вартості цього 

майна, відповідно до Прейскуранта. 

3. При відсутності шкоди, Служба прийому і розміщення повертає Гостю депозит в повному 

обсязі. 

 

Готель залишає за собою право розірвати угоду з Гостем, який проживає з твариною в 

Готелі у разі: 

 

1. Порушення цих Правил. 

2. Агресивної, неадекватної, галасливої поведінки тварини. 
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Я, ____________________________________________________________________,  

                                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

 

зі справжніми правилами ознайомлений, суть мені зрозуміла, приймаю запропоновані мені 

умови проживання з твариною в Готелі в повному обсязі. 

 

_____________________ __________________________ 

                  (Підпис)                                  (дата) 

 


