
Dog Room Rules and Regulations at Hotel Gracja 

1. Dogs are not permitted in the restaurant or the cafe/drink bar.

2. Dogs are required to be on a leash in public areas at all times.

3. There will be a 40 PLN per dog, per night fee.

4. A 200 PLN refundable safety deposit may be placed on the room, and guests are 

responsible for all liability, damage, pet stains suffered as a result of their dog(s). Hotel 

Gracja reserves the right to charge guest's account commensurate to the cost of such 

damages.

5. Guests are responsible for bringing their own dog carrier (cage/crate).

6. Dogs are required to be in a dog carrier (cage/crate) if left in the room unattended to 

prevent any damage to the room.

7. Dogs are not permitted on beds, sofas in the guest room.

8. Guests are responsible for cleaning up after their dog(s) on hotel property.

I have read, understood, and agreed to the above:

Guest’s Name (printed): _______________________________

Guest’s Signature: _______________________________ 

Emergency Contact Phone Number __________________________ 

Room # ________________ Date: ______________ 

Witnessed by: Hotel employee’s name & title: (Printed): 

_________________________________________

Signature:______________________ __________________ 

THIS AGREEMENT SHOULD BE SIGNED IN DUPLICATE, WITH BOTH THE GUEST AND THE HOTEL 

HAVING AN ORIGINAL SIGNED COPY 



Regulamin przyjmowania psów w Hotelu Gracja

1. Psy nie mogą przebywać w restauracji lub kawiarni.

2. Psy należy trzymać na smyczy w miejscach ogólnie dostępnych.

3. Opłata wynosi 40 PLN za psa za jedną dobę hotelową.

4. Hotel może pobierać kaucję w wysokości 200 PLN za pokój na poczet ewentualnych 

szkód spowodowanych przez psa. Hotel Gracja zastrzega sobie prawo do obciążenia 

finansowo gościa za szkody spowodowane przez psa stosownie do wielkości strat.

5. Gość jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej klatki dla psa przebywającego 

w pokoju.

6. Pies pozostawiony bez opieki w pokoju hotelowym musi przebywać w odpowiedniej 

klatce.

7. Przebywanie psów na łóżkach, sofach, wersalkach, etc. jest surowo wzbronione.

8. Goście zobowiązani są do sprzątania po swoim psie na terenie całego obiektu hotelu, 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Oświadczam, że zapoznałem/(am) się , zrozumiałem/(am) i akceptuję powyższe punkty 

regulaminu. 

Imię i nazwisko Gościa:........................................................................................................ 

Podpis Gościa....................................................................................................................... 

Nr pokoju:.............................................................................................................................. 
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