REGULAMENTO PARA HOSPEDAGEM DE CÃES
1 – Será cobrada uma taxa de higienização por animal a ser paga no check-in.
2 – É necessária a apresentação da carteira de vacinação em dia.
3 – Somente serão aceitos cães dóceis, de pequeno e médio porte (até 15kg). Não hospedamos animais que
possam causar intimidação, especialmente das raças: Pit Bull, Rotweiller, Doberman, Pastor Alemão, Fila,
Dog Alemão e etc...
4 – É expressamente proibida a circulação ou permanência do cão, sob quaisquer condições, nas áreas do
restaurante e do bar, das piscinas, recepção, sala de tv, varandas, salões de festa ou em qualquer outro
ambiente sinalizado com a proibição.
5 – Os animais deverão sempre permanecer juntos aos donos no apartamento e nas áreas permitidas.
6 – É indispensável a utilização da coleira e guia para circulação no interior da Sede Campestre.
7 – No horário do serviço de camareira, os cães deverão ser retirados do quarto. Caso contrário, o serviço
não será realizado.
8 – A limpeza dos resíduos sólidos e líquidos é de inteira responsabilidade do hóspede.
9 – Os hóspedes deverão trazer todos os utensílios necessários para a estadia do animal (recipientes para
água e ração, guia, alimentação e material de higiene).
10 – Caso ocorra algum dano na acomodação (colchão, travesseiro ou qualquer outro item integrante do
mobiliário e enxoval), o hóspede será notificado e o valor das despesas decorrentes será debitado em sua
conta hospedagem.
11 – Caso os animais sejam agitados, de comportamento agressivo ou não consigam se manter em silêncio,
a gerência da Sede Campestre terá direito de solicitar a sua saída.

ESTE REGULAMENTO TEM POR FINALIDADE MANTER O CONVÍVIO HARMONIOSO ENTRE
HÓSPEDES E ANIMAIS.
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Assinatura do hóspede
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