
Regulamin przebywania psów na terenie restauracji Grupy Pingwina 

Restauracje Grupy Pingwina to miejsca jak najbardziej przyjazne Gościom, którzy odwiedzają nas ze 

swoimi czworonożnymi przyjaciółmi.  

 

Z przyjemnością udostępnimy Państwa pupilom miskę z wodą i odrobinę przestrzeni, by nabrały sił przed 

dalszymi wojażami.  

 

Jednakże bezpieczeństwo, komfort i zadowolenie naszych Gości, jest dla nas priorytetem, dlatego też 

prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad.  

 

Towarzyszący pies, musi być czysty, zdrowy, nie wydzielać zapachów, powszechnie uznanych za 

nieprzyjemne. Jeśli zaistnieją wątpliwości co do stanu zdrowia psa, personel może poprosić o okazanie 

zaświadczenia o wymaganych szczepieniach.  

 

Psy podczas przebywania w naszych restauracjach, muszą zachować ciszę i posłuszeństwo wobec 

właściciela.  

 

Psy w żaden sposób nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie 

restauracji. Zadbanie o to należy do właściciela psa. Dlatego też duże psy, muszą być na smyczy i w 

kagańcu, małe rasy na smyczy i w kagańcu lub w transporterze.  

 

By odwiedziny w naszych restauracjach przebiegały komfortowo dla każdej ze stron, prosimy zaraz po 

przybyciu, poinformować personel o fakcie przyprowadzenia ze sobą czworonożnego przyjaciela. 

Personel wskaże część lokalu w której najchętniej gościmy psy.  

 

Pies nie może mieć kontaktu z żywnością, zastawą stołową oraz stołami przeznaczonymi dla Gości.  

 

Pełną odpowiedzialność za przebywające w naszych lokalach zwierzęta, ponosi właściciel, w tym 

odszkodowawczą za wyrządzone przez psa zniszczenia.  

 

Właściciele restauracji jak i personel, nie są zobowiązani do jakiejkolwiek opieki nad przyprowadzonym 

psem.  

 

 

Jesteśmy wielbicielami wszystkich psów, niezależnie od rasy, ale szanujemy i respektujemy zdanie i 

odczucia naszych Gości, które mogą znacznie różnić się od naszych. Dlatego też, nie odwiedzaj nas z psem 

stanowiącym zagrożenie (ze względu na swoje zachowanie i swoją wielkość) dla osób oraz innych 

zwierząt. W szczególności zabronione jest wprowadzanie psów oraz mieszańców ras uznawanych za 

agresywne i wymienione w Dz.U.2003.77.687  

 

 

W przypadku niedostosowania się Gości z psem do niniejszego regulaminu, personel może zakazać 

wstępu lub poprosić o opuszczenie restauracji. 


