
REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT W CKB TITANIC 

Centrum Konferencyjno- bankietowe TITANIC przyjmuje Gości wraz z ich pupilami-
zwierzętami domowymi- za dodatkową opłatą.

1. Podczas dokonywania rezerwacji należy powiadomić recepcję o przyjeździe ze zwierzęciem

oraz podać rasę zwierzęcia/ gatunek zwierzęcia.

2. W przypadku braku wcześniejszej informacji o przyjeździe ze zwierzęciem CKB TITANIC 

może nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt ze zwierzęciem.

3. Pobyt zwierząt na terenie obiektu wymaga akceptacji Dyrekcji, która odbywa się na etapie 

dokonywania rezerwacji.

4. Pobyt zwierzęcia jest płatny wg obowiązującego cennika: 50 zł/doba

5. W CKB TITANIC mogą przebywać zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty). CKB 

TITANIC ma prawo w szczególności odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych

za groźne lub agresywne, w tym gadów, pajęczaków, psów rasy: Amerykański pit bull terier,

Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, 

Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski 

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 

roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne). 

6. Do CKB TITANIC przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia 

(bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie). 

Prosimy o zabranie książeczki oraz przedłożenie jej przy meldowaniu. CKB TITANIC ma 

prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji. Właściciel 

zwierzęcia oświadcza że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowi/ą zagrożenia dla innych osób i 

zwierząt. 

7. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do RESTAURACJI oraz do sal 

bankietowych.



9. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać: smycz, kaganiec, obrożę, klatkę- w 

zależności od gatunku zwierzęcia.

10. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnonej.

11. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim - w pokoju, częściach 

ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym CKB TITANIC. Prosimy o 

sprzątanie po swoim pupilu. 

12. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, 

którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika CKB 

TITANIC.

13. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie 

informacji na recepcji. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których 

przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas 

nieobecności zwierzęcia w pokoju. 

14. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane 

przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń. 

15. Wszystkie szkody w mieniu CKB TITANIC, bądź mieniu innych Gości spowodowane przez

zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

16. Nie zostawiaj swojego pupila w pokoju dłużej, niż to wynika z jego indywidualnych potrzeb

fizjologicznych. W przypadku gdy będziemy mieli uzasadnione podejrzenia, że 

pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie obiektu, bądź 

może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie bądź innych Gości, będziemy 

kontaktować się z Tobą w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, 

zastrzegamy sobie możliwość wejścia do pokoju Gościa i usunięcia zwierzęcia z obiektu na 

koszt właściciela.

17. Właściciele zwierzęcia są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego 

dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i niezakłócania spokoju innym Gościom. 

18. Za niepoinformowanie recepcji o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona

      kara w wysokości 300zł.

Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w CKB TITANIC i akceptuje 
jego zapisy. 

…...........................................................
(data, imię i nazwisko)


