Você e seu PET são inseparáveis? A gente entende!
Nós aceitamos seu PET com muito carinho e, para que todos fiquem bem e tranquilos,
pedimos que leiam atentamente o Manual de Hospedagem de dogs/cats que está
abaixo, imprima, assine o de acordo e nos envie antes da sua entrada para certificarmos
que todos estão cientes das responsabilidades e deveres!

Termo de Hospedagem de PET
- A Pousada não se responsabiliza por acidentes e/ou brigas causados entre outros
animais e seu PET, e nem por acidentes como picadas de outros insetos no seu
bichinho de estimação. Lembramos disso porque aqui é zona rural e já vivem animais
de hábitos silvestres de várias espécies, e sempre importante saber que nós somos os
visitantes e temos que nos adaptar a isso.
- A estada de cães de grande porte somente será liberada após aprovação da Gerência
Geral.
- O valor cobrado para hospedagem de um Dog ou Cat será de R$ 50,00 por animal.
Lembrando que só serão permitidos animais de pequeno porte que tenham no máximo
até 15 kg e de temperamento amigável.
- O animal ficará no mesmo apartamento que o dono, sendo 1 único animal por
apartamento;
- O dono deverá zelar para que o animal não faça barulho que atrapalhe o bem-estar
dos outros hospedes.
- O animal não poderá ficar sozinho no apartamento.
- O dono deverá trazer guias, material de higienização, bem como ficará responsável
pela limpeza de resíduos sólidos e líquidos do mesmo, inclusive dentro do apartamento
e fora dele, nas dependências da pousada.
- As camareiras só farão a limpeza do apartamento após prévia solicitação do hóspede.
se o animal estiver no quarto no momento da arrumação, o seu dono deverá retira-lo
para que a limpeza seja feita;
- Em hipótese alguma poderá ser utilizada rouparia do hotel para conforto ou limpeza do
animal, como: toalhas, cobertores, lençóis, travesseiro, etc.
- Nas áreas sociais do hotel o transporte do animal deverá ser feito no colo do seu dono
ou através de caixas apropriadas. Sem guias não é permitida a circulação deles.
- O dono será responsável por quaisquer incidentes causados por seu animal a rouparia
do hotel e aos demais equipamentos ou a outros hospedes e deverá ressarcir os
eventuais prejuízos causados por ele; o valor será definido pela direção do hotel.
- O hóspede deverá recolher as fezes de seu cão e zelar para que este não urine nas
dependências da pousada. Sendo constatado que o hóspede não recolheu as fezes ou
permitiu que este urinasse dentro do apartamento, o empreendimento efetuará a limpeza
e, a seu exclusivo critério, poderá cobrar do hóspede uma taxa especial de limpeza no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
- O não cumprimento dessas regras poderá causar o cancelamento da estadia como
forma de preservar o bem-estar dos demais hóspedes;

- O animal não poderá acompanhar o dono no salão do café da manhã ou se houver
eventos na pousada.
- Seu PET deverá estar tratado contra pulgas e outros possíveis parasitas, sendo que no
ato do check-in, deverá ser apresentada carteira de vacinação. Sem ela não será
efetuado o check-in. - Não é permitido lavar e secar o cão em qualquer dependência da
pousada.
Dessa forma, estou ciente de que vou Assumir a responsabilidade total e completa
por quaisquer danos pessoais ou danos materiais causados pelo PET, sofridos
por qualquer hóspede, funcionário ou visitante do Hotel, incluindo o veterinário
autorizado e seus funcionários, isentando e indenizando o Hotel Pousada Pioneiro
de qualquer reclamação judicial ou extrajudicial que possa surgir.

[ ] DE ACORDO
DATA:
NOME COMPLETO:
ENDEREÇO:
RG:
CPF:
ASSINATURA
___________________________________________________________

Dados do seu PET
RAÇA:
PESO:
NOME:
IDADE:

