EV HEYVANLARININ SAXLANMA QAYDALARI

Qonağın adı

Gəlmə tarixi

Mobil telefon nömrəsi

Heyvanın (heyvanların) təsviri

Getmə tarixi

Heyvanların pulsuz saxlanılması. Əgər qeydiyyatdan çıxma zamanı hotel əmlakına zərər dəymə faktı aşkar olunsa,
əlavə ödəniş etmək lazım ola bilər. Hər otaqda çəkisi 5 kiloqramdan artıq olmayan bir ev heyvanını saxlamaq mümkündür.
Heyvanların davranışına görə məsuliyyət. Mən öz imzamla hoteldə qalma zamanı ev heyvanımın davranışına görə
məsuliyyət daşıdığımı şəxsən təsdiqləyirəm. Bununla belə, hotel ev heyvanı ilə gələn qonaqlara otaq verməkdən imtina
etmək hüququnu özündə saxlayır. Pitbul, rotveyler və digər bu kimi bəzi heyvanların təhlükəli davranışı nəzərə alınaraq,
onların hoteldə saxlanılması qadağandır.
Otaqda yerləşdirmə və xaltada saxlanılan heyvanlar. Mən qəbul edirəm ki, otaqların mövcudluğundan asılı olaraq,
məni heyvanların saxlanılması üçün münasib olan otaqda yerləşdirəcəklər. Sağlamlığın mühafizəsi qaydalarına əsasən
hoteldə qalma zamanı hovuz ərazisinə, fitnes və ya iaşə mərkəzlərinə heyvanlarla daxil olmaq qadağandır. Mən başa
düşürəm ki, hotelin ümumi istifadədə olan daxili və xarici ərazilərində heyvanları xaltada saxlamaq lazımdır. Müşayiətsiz
gəzən heyvanlar hoteldən sahibinin hesabına uzaqlaşdırıla bilər.
Ziyan və zibilləmə. Heyvanın verdiyi bütün ziyana və/və ya hər hansı yeri zibilləməsinə görə məsuliyyəti tam şəkildə öz
üzərimə götürməyə razıyam. Mən başa düşürəm ki, təmir və ya əlavə təmizləmə xərcləri (işçi qüvvəsi daxil olmaqla)
qeydiyyata alınma zamanı təqdim edilən kredit kartından müvafiq qaydada çıxılacaq.
Qəfəsdə saxlanılan heyvanların yataq otağında saxlanması. Otaqda müşayiətsiz qalan heyvanları qəfəsdə
saxlamaq lazımdır. Otaqda heyvanları çimizdirmək və ya təmizləmək olmaz. Hotel işçiləri heyvan olan otağa daxil
olmamaq hüququnu özündə saxlayırlar.
Səs-küylü və ya narahatçılıq yaradan heyvanlar. Mən başa düşürəm ki, əgər mənin heyvanım hotelin digər
qonaqlarını narahat etsə, hotel heyvanı otaqda yerləşdirməkdən imtina etməyə məcbur olacaq. Ona görə əgər siz otaqda
olmayan zaman sizin ev heyvanınız digər qonaqları narahat etsə, sizinlə əlaqə saxlamaq üçün mobil telefon nömrənizi bizə
verməyinizi sizdən xahiş edirik. Xəbərdarlıq yalnız bir dəfə veriləcək. İkinci xəbərdarlıqdan sonra heyvan otaqdan
çıxarılacaq və ödəniş geri qaytarılmayacaq. Əgər qonaq ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmasa, heyvanın otaqdan
çıxarılmasına görə xərclər otaqda qeydiyyatda olan qonaq tərəfindən ödəniləcək.
Heyvanlardan sonra qalan zibillərin yığışdırılması. Mən xəbərdaram ki, hotelin ərazisində ev heyvanlarının sahibləri
heyvanlardan sonra qalan zibilləri yığışdırmalıdırlar.
Xidməti heyvanlar. Kömək göstərən xidməti heyvanlar ödənişdən azad edilirlər. Lakin heyvan hər hansı ziyan versə,
onun sahibindən ödənişi həyata keçirmək tələb oluna bilər. Ödənişdən azad olunmaq üçün xidməti heyvanın qeydiyyat
vəsiqəsi olmalıdır.
Ev heyvanlarınızı hotelimizə gətirməklə siz hotelin ev heyvanlarına dair qaydaları ilə,
eləcə də heyvanın hotelə və ya üçüncü tərəfə vurduğu hər hansı zərərə, ziyana və
ya gəlirin itirilməsinə görə hotelə kompensasiya ödəməyə razı olduğunuzu
bildirirsiniz. Heyvanın sahibi kimi siz onun hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıyırsınız.
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