
Regulamin pobytu ze zwierzętami: 

Prosimy o dokładne przestrzeganie zasad: 

Zwierzęta w Osadzie Rybackiej są zawsze mile widziane.  

Serdecznie zapraszamy zwierzaki do 20 kg – np. Papillona, Shih tzu, Yorka, jak i większe 
czworonogi, jak Golden Retriever czy Labrabor.  

Nie akceptujemy pobytów ras psów uznanych za agresywne. Wykaz ras psów agresywnych na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 
2003 roku: Pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog 
kanaryjski, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, 
Owczarek kaukaski. 

W momencie dokonywania rezerwacji prosimy zgłosić chęć przyjazdu ze zwierzakiem,  

Spędzając czas z czworonogiem bardzo prosimy mieć na uwadze komfort innych gości 
przebywających w Osadzie. 

1. Prosimy o zabranie ze sobą książeczki zdrowia psa  z aktualnymi szczepieniami i 
potwierdzeniem odrobaczania  

2. Przywieź ze sobą posłanie dla zwierzaka, żeby nie spał w pościeli 
3. Nie używaj "ludzkich" ręczników do wycierania psiaka po spacerze 
4. Nie kąp zwierzaka pod prysznicem po spacerze po lesie albo plaży (to strasznie zapycha rury 

piaskiem) 
5. Nie zamykaj go na cały dzień w pokoju. Kiedy tęskni, to zajada stres kawałkiem łóżka lub 

stołu, tak jak my zajadamy czekoladą. Zwierzę może pozostać same w domku jeśli nie 
hałasuje, ale tylko i wyłącznie w klatce. 

6. Pamiętaj, że gospodarze lub inni goście mogą mieć swoje psy, a zwierzaki jak ludzie - też 
mogą się nie polubić.  

7. W przestrzeniach ogólnodostępnych czy tarasy prosimy o trzymanie zwierząt na smyczy. 
8. Wszelkie zaburzenia spokoju, takie jak szczekanie musi być ograniczone w celu zapewnienia 

spokoju innym gościom. 
9. Jeśli Twoje zwierzę lubi siedzieć na kanapie lub łóżku, połóż specjalną matę lub kuwetę 

zabezpiecz je przed zabrudzeniem. 
10. Zawsze sprzątaj po swoim pupilu na terenie Osady oraz na terenie przyległym. 
11. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia materialne oraz uszkodzenia ciała osób 

przebywających na terenie. ( zastrzegamy sobie prawo do obciążenia rachunku gościa 
współmiernie do wyrządzonych szkód). 

Korzystanie z w/w zasad sprawi, że wizyta w naszej Osadzie będzie przyjemna dla Ciebie, Twojego 
zwierzaka i pozostałych osób. 

Cena za pobyt psiaka: 40 PLN / doba 
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