Piaski są na samym końcu polskiej części Mierzei Wiślanej.
Patrząc na mapę jest to na zachód od granicy, na północ od Słońca.
Parafrazując tytuł pewnego opowiadania można rzec, że Piaski są miejscem, w którym chce się być,
do którego się zmierza. Posługując się dalej tą symboliczną retoryką można przyjąć, że tu gdzie się
wszystko kończy, wszystko się też zaczyna.
Tu zbiegają się i stąd rozchodzą kierunki w CZTERY STRONY ŚWIATA (ang. Four Winds).

NA ZACHÓD OD
GRANICY
NA PÓŁNOC OD SŁOŃCA

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

1.

Zgodę na pobyt zwierzęcia w FOUR WINDS RESORT & SPA wydaje recepcja, jeśli zwierzę spełni
wymagania regulaminu.

2.

Zwierzę musi mieć swoje posłanie i zabrania się zwierzęciu spania i korzystania z pościeli oraz mebli
tapicerowanych. Za spanie w pościeli lub korzystanie z mebli tapicerowanych pobrana zostanie dodatkowa
opłata w wysokości 150zł.

3.

Z pobytem zwierzęcia w hotelu łączy się dodatkowa opłata.

4.

Na terenie obiektu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy i koty).

5.

Warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest wcześniejsze zgłoszenie przyjazdu Gości ze zwierzęciem.

6. Przyjmujemy wyłącznie zwierzęta zdrowe i czyste, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienia,
odrobaczenia). W przypadku braku dokumentu, dopuszczany jest kontakt do lekarza weterynarii. Obiekt
ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub bez dokumentów.
7.

Na terenie FOUR WINDS RESORT oraz w otoczeniu obiektu, zwierzęta muszą być wyprowadzane na
smyczy i w kagańcu (w przypadku psów), pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej.

8. Pobyt zwierzęcia w restauracji Four Winds jest możliwy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia
psa w restauracji, jeśli pies będzie zakłócał komfort pobytu lub zagrażał bezpieczeństwu pozostałych
Gości. Jeśli zwierzę nerwowo reaguje na obecność innych zwierząt, szczeka lub wyje odmawiamy
przyjęcia w restauracji.
9. Podczas pobytu w restauracji właściciel ma w obowiązku zadbać, aby obecność zwierzęcia nie była
kłopotliwa dla innych Gości i obsługi restauracji. Prosimy zająć miejsce i nie chodzić ze zwierzęciem po
sali restauracyjnej.
10. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie zwierzęcia w obiekcie, zachowanie ciszy i niezakłócanie
spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, FOUR WINDS
RESORT zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z obiektu.
11. Wszelkie szkody w mieniu Obiektu lub w mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzę będą
indywidualnie wyceniane przez Dyrekcję, a ich kosztami zostanie obciążony Właściciel zwierzęcia.
12. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie oraz
w otoczeniu obiektu. Właściciele psów proszeni są o wyprowadzenie zwierząt poza teren obiektu,
a właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem. W przypadku niedostosowania się niniejszego
punktu, hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowego obciążenia za ponadprogramowe
sprzątanie nieczystości pozostawionych po zwierzęciu. Opłata wynosi 50zł za każdorazowe podjęcie
działania przez obiekt.
13. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione same w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój
innych Gości.
14. Akceptujemy wyłącznie wysterylizowane koty.
15. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt uznawanych powszechnie za groźne lub agresywne,
w tym pająków i gadów.
16. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia lub cofnięcie pozwolenia na pobyt zwierzęcia w obiekcie
w przypadku agresywnych zachowań względem ludzi, małych dzieci oraz innych zwierząt przebywających
w hotelu.
17. Drogi Gościu, spacerując po lesie z psem (Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana), prosimy
o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenach leśnych, wynikających z przepisu art.30 ust.1 pkt13
ustawy z dnia 28.09.1991r. Pamiętaj! Puszczanie psa w lesie luzem podlega karze grzywny.

Four Winds Resort & SPA
ul. Słoneczna 37
82-120 Krynica Morska – Piaski

Tel. 55 246 51 13
Kom. 693 335 200
recepcja@fourwindsbar.pl

