Правила поведінки
в Equides Club

Ми вдячні за те, що ви обрали Equides Club, як місце для відпочинку.
У цьому посібнику ви знайдете перелік рекомендацій
для вашого комфортного перебування.
З повагою команда Equides!

Умови проживання з домашніми улюбленцями
в готелі Equides Club
Ми завжди будемо pet friendly, та радимо вам ознайомитись із
рекомендаціями щодо розміщення домашніх улюбленців у комплексі Equides Club!
Проживання та відвідування готелю з домашніми улюбленцями дозволяється за
умови дотримання таких правил:
1. Домашніми улюбленцями в готелі визнаються тільки собаки й коти малих та
середніх порід (зріст у холці до 40 см, вага в межах 5-20 кг).
2. Проживання Гостей у готелі з великими й бійцівськими породами собак (бернський зенненхунд, німецька вівчарка, хаскі, алабай, лабрадор, мастиф, дог, маламут
тощо) категорично заборонено.
3. Готель залишає за собою право щодо прийняття рішення про допустимість
проживання певного домашнього улюбленця в номері готелю в кожному конкретному випадку.
4. Поселення Гостей із домашніми улюбленцями можливе за попереднім погодженням з адміністрацією готелю за додаткову плату згідно з тарифами готелю.
5. При поселенні Гість зобов’язаний пред’явити ветеринарний паспорт із відмітками про стан здоров’я улюбленця за поточний рік.
6. Власник домашнього улюбленця зобов’язаний забезпечити безпеку інших Гостей готелю від дій свого домашнього улюбленця, а також спокій і тишу.
7. У разі порушення цього правила Гість зобов’язаний відшкодувати витрати готелю за виклик і послуги лікарів, вартість лікарських препаратів і вакцин.
8. Гість зобов’язаний використовувати власний спеціальний килимок або власну
спеціальну клітку-перенесення для утримання домашнього улюбленця. Якщо таких
немає, то Клуб може надати деякі аксесуари для улюбленців для тимчасового користування.
9. Забороняється залишати наодинці домашнього улюбленця на території готелю
(у тому числі в готельному номері або холі готелю) без нагляду господаря.
10. Забороняється вільне пересування улюбленця без намордника й повідця в
громадських місцях, холах і коридорах готелю, на території Клубу, у ресторані, на
трибунах та інших громадських місцях. Улюбленець може перебувати без повідця й
намордника тільки в межах номера, у якому проживає Гість.
11. Вхід із домашніми улюбленцями в Wellness-центр категорично заборонено.
12. Для годування домашніх улюбленців може бути використаний тільки спеціальний посуд, що належить Гостю. Якщо такого немає, то готель може надати спеціальний посуд для годування улюбленця в тимчасове користування.
13. Для туалету котів Гість зобов’язаний використовувати спеціальний лоток,
який є власністю Гостя. Якщо такого немає, то готель може надати спеціальний лоток для туалету котів у тимчасове користування.
14. Забороняється купати домашніх улюбленців у душових кабінах, ваннах готелю, і використовувати в цих цілях рушники, простирадла та інші постільні приладдя,
які є власністю готелю.
15. Забороняється вичісувати улюбленців у номерах готелю та інших публічних
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місцях Готелю, таких як хол, коридори, ресторан, трибуни.
16. Гість зобов’язаний забезпечити відсутність улюбленця під час прибирання
номера співробітниками готелю або під час проведення ремонтних робіт у номері
готелю.
17. У разі грубого або багаторазового порушення правил Клуб залишає за собою
право розірвати угоду з Гостем, який проживає з домашнім улюбленцем і відмовити в подальшому наданні послуг проживання в готелі.

6

т. 050 338 58 58

equides.com.ua

Послуги клубу
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Ми вдячні, що ви обрали
Equides Club!
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