
REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT  
W EUROPEJSKIM CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ W CHĘCINACH 

 

§ 1 Warunki przyjęcia 
 

1. Podczas dokonywania rezerwacji w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) Posiadacz zwierzęcia jest 

zobowiązany o podanie gatunku/rasy. ECEG zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których 

gatunki/rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi. 

2. Do ECEG przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne 

szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie). 

3. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem Posiadacza przez cały czas pobytu na terenie ECEG i nie może zakłócać 

pobytu innych Gości. 

4. Poza pokojami ECEG zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i pozostawać pod opieką Posiadacza. W 

szczególnych przypadkach, związanych z obawą o bezpieczeństwo innych Gości oraz innych zwierząt przebywających 

na terenie ECEG, Kierownik ECEG może nakazać założenie zwierzęciu kagańca lub zastosowanie innego 

zabezpieczenia. 

5. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest posiadać własne posłanie/klatkę/terrarium dla zwierzęcia oraz miski i poidła 

oraz pożywienie. 

6. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do niektórych pomieszczeń ECEG (informacji w tym zakresie udziela 

Kierownik ECEG). 
 

§ 2 Opłata 
 

Wysokość opłaty za pobyt zwierząt w ECEG jest zawarta w Cenniku zakwaterowania w ECEG. 
 

§ 3 Higiena i czystość 
 

1.  Posiadacz zwierzęcia odpowiada za czystość związaną z obecnością zwierzęcia w pokoju, częściach 

ogólnodostępnych ECEG oraz na terenie zewnętrznym ECEG.  

2. Zabrania się wykorzystywania hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, wchodzenia 

zwierząt na łóżka oraz – w przypadku psów – załatwiania potrzeb fizjologicznych w pokoju.  

3. Właściciele kotów są zobowiązani posiadać kuwetę z odpowiednim wsadem (piasek, żwirek, trociny) i opróżniać ją 

do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika ECEG.  

4.  Zobowiązania, o których mowa w ust. 1-3 dotyczące usuwania wyściółki z klatek/terrariów dotyczą Posiadaczy 

innych zwierząt. 
 

§ 4 Odpowiedzialność 
 

1. Posiadacz zwierzęcia odpowiada materialnie za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzę i jest zobowiązany 

do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń. 

2. Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta w mieniu ECEG będą wyceniane przez Administrację ECEG. 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik ECEG. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

 


