HÁZI KEDVENC SZABÁLYZAT – SIROCAVE BARLANG APARTMANOK
SIROCAVE Kft., székhely: 3332 Sirok, Dobó út 30. telefon: +36/30/6065 -565
A SIROCAVE Barlang apartmanoknak fontos, hogy kutyával (vagy más házi kedvenccel) és
kutya nélkül érkező vendégeinknek egyaránt felhőtlen pihenésben legyen része, ezért
néhány szabályra szeretnénk felhívni a gazdik figyelmét, amelyek betartása a valódi
kikapcsolódáshoz elengedhetetlen feltétel:
Foglalásnál kérjük, jelezze, ha kisállattal érkezik és adja meg a házi kedvenc méretét is! 5
kg-tól nagyobb kedvencek felára: 2.000 Ft/éj. Egyszerre legfeljebb két háziállatot hozhat
magával szálláshelyünkre.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy munkatársunk a helyszínre érkezéskor megtagadhatja a
beteg, vagy büdös, vagy gondozatlan, vagy hamis kutyák beengedését!
A szolgáltatás díja nem tartalmazza, az esetleges házi kedvenc által okozott károkat, és
plusz takarítási feladatokat (ajtókaparás, párna/kanapé szétrágás, falra pisilés, erős
szőrhullajtás/beletaposás a szőnyegbe, stb). Takarítási felár az állatok által okozott
szennyeződésekre: 5.000 Ft/alkalom. Ezt távozás előtt, a helyszínen készpénzben
szükséges rendezni.
Szobatisztaság. A jól nevelt kinti kutyák sajnos nem mindig viselkednek megfelelően, ha
először járnak barlangszállóban. Kérjük, erre is legyen tekintettel.
Apartmanjaink a körül, a teraszok mellett kutya/cica sétáltatásakor kérjük, legyen
tekintettel a kutya nélkül nálunk pihenni vágyó vendégekre! Nagyon sok család érkezik
hozzánk kisgyerekkel, a gyerekek általában rajonganak a kutyusokért, de lesznek olyan
vendégek is, akik esetleg félnek a kutyától, vagy zavarja őket a pihenésben. Kérjük, emiatt
az apartmanok egész területén kizárólag pórázzal sétáltassa kutyusát.
Amikor előre egyeztetett időpontban személyzet érkezik a barlangba, kedvencét kösse
pórázra és vezesse ki a helységből, hogy véletlenül se támadhasson rá a személyzetre.
Kisállatokat őrizetlenül hagyni egész napra a barlangban TILOS!
Kisállatokat a kanapéra feltenni szintén TILOS. (az ágyneműhuzatokat természetesen
cseréljük, azonban a kanapék speciális tisztítást igényelnek.)
A barlangok zöldterületein kérem, tartsa be a zöldterületekre vonatkozó általános
szabályokat! A kutyapiszkot kérjük, takarítsa fel kedvence után!
Apartmanjainkba kizárólag érvényes veszettségi oltással rendelkező és vendégeink testi
épségét nem veszélyeztető kisállatok hozhatóak! A hatóságilag kötelező oltások
meglétének igazolását, azaz az oltási könyvet mindig hozza magával. További fontos
követelmény: bolhanyakörv vagy más védelem a parazitákkal szemben; ápolt külső.
Köszönjük a megértésüket és együttműködésüket – kedvenceink érdekében is.

