Правила проживання гостей з хатніми тваринами
на курорті «Воєводино»
1. Для проживання на території курорту з гостями допускаються собаки, крім бійцівських порід (Див.
список у додатку 1), котами, гризунами та птахами (надалі іменуються «хатні тварини»).
2. Проживання хатніх тварин в готелі дозволяється в кількості не більше двох в одному номері.
3. Вартість проживання тварин сплачується одноразово і становить 50% від вартості номеру для кішок і
собак, для інших тварин (гризуни, птахи та ін.) – 150 гривень.
Оплата проживання хатніх тварин спричинена тим, що необхідно здійснювати додаткові затрати по
прибиранню номеру, можливого виводу номеру з продажу на декілька днів після виїзду гостя,
проживаючого з хатніми тваринами. За будь-які порушення санітарних норм (дезінфекція чи додаткова
чистка покриття) чи зіпсоване майно готелю, гість оплачує компенсацію. Сума такої компенсації
погоджується з Адміністрацією курорту.
4. Гості, що проживають з хатніми тваринами, повинні мати паспорт тварини і по можливості довідку про
щеплення, які здійснювались тваринам.
5. При поселенні в готель гостей з хатніми тваринами, працівник СПР зобов’язаний ознайомити гостя з
«Правилами проживання гостей з хатніми тваринами», отримати підпис гостя, що підтверджує погодження
гостя з даними правилами і повну матеріальну відповідальність за своїх тварин та нанесені ними збитки
готелю.
Правила вигулювання та утримання тварин на території курорту «Воєводино»
1. Хатні тварини можуть знаходитися без повідка/клітки тільки в межах номеру, в якому проживає їх
господар.
2. Забороняється вільне пересування хатніх тварин без ошийника, повода (намордника, якщо порода собаки
дозволяє), клітки в гостьових зонах, холах, коридорах.
3. Забороняється проводити и проносити хатніх тварин в ресторани, бари, СПА-центр, в АКВА-зону. Як
виключення, для гостей є можливість скористатись відкритою терасою ресторану.
4. Забороняється годувати хатніх тварин, використовуючи посуд ресторану, готелю.
5. Забороняється мити хатніх тварин в душовій кабіні номеру, використовувати простирадла, рушники чи
інші текстильні вироби, що належать готелю.
6. Гість повинен забезпечити відсутність хатніх тварин під час здійснення прибирання номеру готелю чи
проведення дрібних технічних, ремонтних робіт.
7. Вигулювати хатніх тварин на території курорту в зоні дитячого майданчика та газонах, квіткових
клумбах – категорично заборонено.
Відповідальність
1. Гість несе повну відповідальність за тварин, що проживають в номері.
2. Всі додаткові витрати, пов’язані з матеріальними чи моральними претензіями, в тому числі скарги інших
гостей курорту, господар хатніх тварин зобов’язується компенсувати в повному обсязі, при першому ж
зверненні готелю, по факту офіційного підтвердження даних скарг.
3. Курорт «Воєводино» залишає за собою право розірвати договір з гостем, що проживає з хатніми
тваринами, у випадку порушення правил проживання чи у випадку агресивної, шумної, неадекватної
поведінки хатніх тварин, а також по факту отримання скарг зі сторони інших гостей курорту.
4. Адміністрація курорту залишає за собою право відмовити у наданні послуг гостям, що проживають з
хатніми тваринами.

Додаток № 1
Перелік порід, що відносяться до категорії бійцівських собак
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Американський бульдог
Американський піт- бультер’єр
Англійський мастиф
Акіта-іну
Алабай
Американська акіта
Англійський стаффордширський бультер’єр
Бордоський дог
Бриндизська бійцівська собака
Бандог
Бриндизська бійцівська собака
Бультер’єр
Бультер’єр мініатюрний
Доберман
Пакистанський мастиф (Гуль-донг)
Індійський мастиф (Гуль-терр)
Ірландський стаффордширський бультер’єр
Іспанський алано
Преса Канаріо
Кордовська бійцівська собака
Кубинский дог
Кавказька вівчарка
Кане Корсо
Мальоркський бульдог
Манчестерский тер’єр
Неаполітанський мастиф
Пакистастанський мастиф
Пітбуль
Староанглійський бульдог
Стаффордширський бультер’єр
Тоса-іну
Філа бразилейро
Шарпей

