
                                                                                                                                

                                                                   

 

Szállodai kisállat szabályzat 

Kedves Vendégünk! 
 
Tudjuk, hogy házi kedvenceik családjuk részét képezik. Szállodánk szívesen fogadja a 
kutyákat/macskákat. 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. 
 

- szobánként egy állat szállásolható el 
- az állat oltási papírjai naprakészek, és az állat bolha és kullancsmentes 
- az állat nem agresszív, szocializált más állatokkal és emberekkel egyaránt 
- elfogadom, hogy saját állatom 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 
- elfogadom, hogy a szállodai textíliák nem alkalmasak a kisállat tisztán tartására, ápolására, 

erre saját textíliát használok 
- az állatot nem hagyom felügyelet nélkül, a szálloda teljes területén gazdája figyel rá 
- nem hagyom a háziállatot egyedül a szobában 
- az állatot a hotel területén hordozóban vagy pórázon kell tartani, nagytestű állatok esetében 

a szájkosár használata kötelező 
- elfogadom, hogy az állat szállodában tartózkodásának napi díja van, 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 

- elfogadom, ha a velem utazó kedvenc bármilyen módon zavarja a szálloda Vendégeit, akkor 
az figyelmeztetést von maga után, illetve többszöri figyelmeztetés esetén az állatnak el kell 
hagyni a hotel területét 

- elfogadom, ha a személyzet jelzi, hogy házi kedvencem zavarja más Vendégek nyugalmát, 
akkor elhagyom a helyiséget a velem lévő állattal együtt 

- felelősséget vállalok a velem utazó állat okozta bárminemű károkért, vagy személy elleni 
támadásért 

 
Tudomásul veszem és elfogadom a Hotel Klastrom kisállattartásra vonatkozó szabályzatát és eljárási 
módjait. 
Megértettem, hogy elutazáskor a szoba elhagyása és a kijelentkezés között a szálloda munkatársai 
ellenőrizhetik a szobámat. 
Felelősséget vállalok a velem utazó állat által okozott esetleges károkért, zajokért, vagy fertőzésekért 
az itt tartózkodásom teljes ideje alatt. 
 
Köszönjük együttműködését és kellemes itt tartózkodást kívánunk! 
 


