
Kisállat szabályzat 

Tudomásul veszem az alábbi szabályokat és feltételeket a Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness-
ben (Továbbiakban Hotel) tartózkodásom alatt: 

• Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Hotelben nem megengedettek azok a háziállatok, 
melyek természetüktől fogva veszélyesek az egészségre és más személyek biztonságára.  

• Az állatot, amíg a Hotel nyilvános helyiségében tartózkodik, megfelelő szállító eszközben, 
kutya esetében pórázon tartom. 

• Egyetértek azzal, hogy az állatot távol tartom a Hotel összes olyan területétől, mely 
élelmiszer-és italforgalmazással kapcsolatos, beleértve a fitness és Spa területét, kivéve, ha 
egészségügyi okok miatt jöhet be velem ilyen területekre a kutya, de ebben az esetben 
tudomásul veszem, hogy a megfelelő tanúsítványt be kell mutatnom az egészségügyi 
indoklásról, valamint a kutyát ezeken a területeken pórázon tartom. 

• Elfogadom, hogy jelen leszek, mialatt a Hotel személyzetének bármely tagja is, mint például 
a takarító vagy a karbantartó személyzet a szobámban tartózkodik úgy, hogy az állat is jelen 
van, melyet addig hordozóban kell tartani. Elfogadom, hogy előre kell egyeztetni a takarítási 
rendet azzal kapcsolatban, hogy az állat mikor nem lesz a szobában vagy mikor lesz jelen a 
gazdája. 

• Egyetértek azzal, hogy a kisállatot minden esetben magamnál tartom, vagy egy kijelölt 
felügyelő vigyáz rá és nem hagyja őt a szobában felügyelet nélkül. 

• Egyetértek azzal, hogy a Hotel más vendégeit az állat nem zavarja, nem lesz hangos. 

• Tudomásul veszem, hogy minden, a háziállat tartózkodásából eredő további tisztítási vagy 
javítási számlát fedezek, melyeket a Hotel felszámol, és a hitelkártyámról terhel, még akkor 
is, ha azokat az elutazásom után fedeznek fel. 

• Elfogadom, hogy az állatom okozta zavarok miatt, melyeket a Hotel más vendégei vagy 
személyzete jelentett, a szálloda vezetője haladéktalanul intézkedéseket tehet azzal 
kapcsolatban, hogy a kisállatom a Hotelen kívül tartózkodjon. 

• Egyetértek azzal, hogy teljes körű felelősséget vállalok minden olyan, az állat által 
közvetlenül vagy közvetve okozott személyi vagy anyagi sérülésért vagy kárért, amelyek a 
Hotel vendégeit és/vagy munkavállalóit érték. Az ilyen kár magába foglalja minden orvosi 
vagy kórházi költséget és minden további felmerülő kezelési költséget. 


