FICHA PARA HOSPEDAGEM DE ANIMAL
IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL
NOME : _____________________________RAÇA: _____________________IDADE_____________________
SEXO: ______________________________ COR: ______________________ PESO:_____________________
DADOS DO PROPRIETARIO DO ANIMAL
NOME : _______________________________________________TELEFONE__________________________
DATA DA HOSPEDAGEM: __________________________________APTO:_____________________________
O HOSPEDE SE COMPROMETE ACEITAR E RESPEITAR AS REGRAS ABAIXO E O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS
REGRAS PODERÁ CAUSAR O CANCELAMENTO DA ESTADIA COMO FORMA DE PRESERVAR O BEM-ESTAR
DOS DEMAIS HÓSPEDES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

O animal deve ser de pequeno porte e será aceito 1 (um) animal por apartamento ATE 7 KG.
A acomodação do animal de estimação é de R$40,00 (por dia).
Essa taxa não inclui alimentos, cama ou qualquer tipo de acessório para animais de estimação.
É necessário apresentação do cartão de vacinas do animal atualizado no ato do check in.
E limitada à circulação do animal solto nas dependências comuns do Hotel. O mesmo deve estar no
colo ou preso a sua coleira.
Não e permitida à circulação do animal no salão do café da manhã.
É proibido o uso de toalhas do hotel para enxugar o animal. O hospede deve trazer seu próprio kit de
higiene.
Os clientes são responsáveis pelo recolhimento e limpeza das fezes dos animais em qualquer
dependência do hotel. As fezes não podem ser colocadas no vaso sanitário e sim em um saco
plástico e este, no cesto do lixo do sanitário.
O hotel não limpa fezes e urina no apartamento.
Os clientes são responsáveis por todos os danos materiais e/ ou danos pessoais resultantes de seu
animal de estimação.
O hospede concordam em indenizar e defender o HOTEL e seus proprietários de toda a
responsabilidade por danos sofridos em consequência de atos de seu animal de estimação.
O hotel reserva-se o direito de cobrar do hospede em conta de despesa os custos de tais danos.
O dono devera zelar para que o animal não faça barulho que atrapalhem o bem estar-estar dos
outros hospedes. Caso o animal seja agitado de comportamento agressivo ou não consiga se manter
em silencio, o Hotel terá o direito de solicitar a sua saída.

Dracena, ________ de _____________ 2016

_______________________________
Nome :
CPF:
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