Kisállat Regisztrációs Lap és Szabályzat
Kutyabarát szállodaként mi is családtagnak tekintjük a négylábúakat, akik természetes, hogy
elkísérik a gazdikat a pihenés, kikapcsolódás során is. Ennek megfelelően szívesen fogadjuk az
Önök négylábú kedvenceit is szállodánkban. Ahhoz, hogy az itt tartózkodás mindenki számára
zavartalan és élvezhető legyen, kérjük négylábú kedvenceikkel utazó Vendégeinket, olvassák el, és
aláírásukkal fogadják el vonatkozó szabályainkat bejelentkezéskor.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A kisállat 15 kilogram vagy kevesebb.
Szobánként egy kisállat szállásolható el.
A kisállat oltási papírjai naprakészek, és az állat bolha és kullancsmentes
A kisállat nem agresszív, szocializált más állatokkal és emberekkel egyaránt.
Elfogadom, hogy saját kisállatom után Én takarítok, amennyiben a velem utazó háziállatom a
szálloda bármely területén ürülékét hátra hagyja, azt kérés nélkül feltakarítom, illetve –
lehetőségekhez képest – ezen tevékenységeket a szálloda területén kívül végeztetem vele.
Megértem és elfogadom, hogy háziállatom nem mehet fel az ágyra, bútorokra.
A kisállatot nem hagyom felügyelet nélkül, a szálloda teljes területén gazdája figyel rá.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a „Ne zavarjanak” jelet folyamatosan bekapcsolva tartom amíg a
kisállat a szobában tartózkodik. Megértem, hogy a szállodai takarító személyzet nem lép be a
szobába, amíg a kisállat felügyelet nélkül tartózkodik ott. A kisállatomat kiviszem a szobából
amíg a szállodai személyzet takarítja azt.
A kisállatot a hotel területén hordozóban vagy pórázon kell tartani, nagytestű állatok esetében
a szájkosár használata kötelező.
Elfogadom, hogy az állat szállodában tartózkodásának napi díja van (€ 20.00 / éjszaka), mely
nem fedezi az itt tartózkodás idején keletkezett esetleges károkat, mint pl. szőnyeg vagy
bútorzat rongálása, bepiszkítása.
Elfogadom, ha a szoba extra takarításra szorul az elutazásom után, úgy a vezetőség saját
megítélése szerint plusz takarítási díjat számolhat fel.
A kisállat a szálloda nyilvános belső tereit – a Fitnesz Terem, Szauna sziget és a
konferenciatermek kivételével – látogathatják, de az ott elhelyezett berendezéseket, bútorokat
nem használhatják.
Felelősséget vállalok a velem utazó állat okozta bárminemű károkért, vagy személy elleni
támadásért.
Tudomásul veszem és elfogadom az Up Hotel Budapest kisállattartásra vonatkozó szabályzatát
és eljárási módjait.
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