РОЗПИСКА
про ознайомлення
із Правилами проживання у АПАРТ-ГОТЕЛІ «МарМарос»
в частині розміщення та проживання у готелі із тваринами
Івано-Франківська область,
м. Яремче, с. Поляниця

«______» _______________ 2021 року

ЗАМОВНИК (СПОЖИВАЧ): _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(дані документа, що посвідчує особу: серія _____ №____________________, дата видачі «_____»
_________________ ____________ року, орган, що видав __________________________________
___________________________________________________________________________________,
Цією Розпискою підтверджую ознайомлення із Правилами проживання у АПАРТ-ГОТЕЛІ
«МарМарос», які розміщені на сайті готелю (далі – Правила), в тому числі із умовами Правил в
частині розміщення та проживання у готелі із тваринами, які зобов’язуюся дотримуватися та
виконувати.
Витяг із Правил:
Розміщення та проживання у готелі споживачів із тваринами допускається на
наступних умовах:
1. Розміщення та проживання у готелі споживачів допускається виключно із домашніми
тваринами, які не є потенційно небезпечними, не проявляють агресивність та не порушують
режим тиші у визначений Правилами період з 23:00 години до 8:00 години.
2. Розміщення та проживання у готелі споживачів із домашніми тваринами допускається
виключно в номерах типу «апартаменти».
3. При здійсненні бронювання замовник (споживач) зобов’язаний попередити готель про
майбутнє розміщення та проживання у готелі із домашньою твариною.
4. За розміщення та проживання споживачів в апартаментах із домашніми тваринами із
споживачів стягується додатково плата, розмір якої визначається у додатку №1 до цих Правил 300, 00 (триста гривень 00 коп.) за одну домашню тварину за одну добу проживання.
5. При заселенні у готель із домашніми тваринами споживачі, які супроводжують таких
тварин повинні предявити адміністратору готелю для огляду паспорт тварини, відповідний
документ, який підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ
встановленого зразку на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень.
6. Споживач, який супроводжує домашню тварину, зобов'язаний забезпечити:
- безпеку оточуючих людей і тварин, що перебувають у приміщеннях та на території
готелю, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних
шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду
споживачів, що їх супроводжують.
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7. Споживач, який супроводжує домашню тварину, зобов'язаний також при розміщенні та
проживанні у готелі разом із такою твариною забезпечити дотримання наступних умов та
обмежень:
- перебування домашньої тварини на території та у приміщеннях готелю без повідка
допускається тільки та виключно у номері готелю, в якому проживає споживач, що супроводжує
таку тварину;
- забороняється вільне пересування домашніх тварин без повідка, намордника та
супроповоду їх власників у приміщеннях загального користування готелю (холах, коридорах,
сходових), а також по території готелю;
- забороняється перебування домашніх тварин у приміщеннях та на території ресторанів
готелю, барів готелю, SPA-центру готелю, в зонах відкритого та критого басейнів готелю;
- забороняється годувати домашніх тварин, використовуючи посуд готелю;
- забороняється мити та купати домашніх тварин в душових кабінах або ваннах номерів
готелю, а також витирати тварин, використовуючи рушники, простирадла та білизну готелю;
- споживач, який супроводжує домашню тварину, зобов'язаний забезпечити відсутність
домашньої тварини під час прибирання працівниками готелю номера, в якому такий споживач
розміщений та проживає.
8. Споживач, який супроводжує домашню тварину самостійно несе повну
відповідальність, в тому числі за заподіяні майнові та моральні збитки, заподіяні перебуванням із
домашньою твариною у готелі, як перед готелем так і перед третіми особами.
9. Готель вправі в односторонньому порядку розірвати договір про надання готельних
послуг із споживачами, які розміщені та проживають у готелі разом із домашніми тваринами, у
випадку порушення будь-якої із умов щодо перебування із тваринами, які визначені Правилами,
що не звільняє таких споживачів від зобов’язання щодо оплати фактично наданих готельних
послуг, щодо відшкодування заподіяних збитків (майнової та моральної шкоди) та
відповідальності, визначеної цими Правилами та законодавством.
При цьому відшкодування збитків та сплата штрафних санкцій здійснюються додатково
понад суму належну до оплати за надані готельні послуги, а сплата штрафних санкцій
здійснюється додатково понад суму належну до оплати за заподіяні збитки.
10. Розмір штрафу за порушення будь-якої із умов щодо перебування із тваринами, які
визначені Правилами, становить 1 000, 00 (одну тисячу гривень 00 коп.) за кожне одне
порушення.

ЗАМОВНИК (СПОЖИВАЧ):
_______________/____________________________________________________________________

