TERMO DE RESPONSABILIDADE
Hospedagem Pet

Eu,________________________________________________________________,brasileiro(a),
portador(a) do RG nº_______________________, inscrito(a) no CPF sob o nº
_____________________, residente e domiciliado(a)________________________________
_____________________________________________________________________, na cidade
de_____________________________, telefone (____)_________________________________
,e-mail_____________________________________________________, declaro para todo e
qualquer fim de direito que, segundo as seguintes normas e condições, enquanto permanecer
no Hotel Fazenda Recanto Shangri-lá com o meu cão, CONCORDO E ME COMPROMETO EM:
 Manter o meu cão no colo ou em uma passeadeira/coleira, enquanto estiver nas áreas
públicas;
 Manter o meu cão, TERMINANTEMENTE, fora de todas as áreas de alimentos, bebidas e/ou
piscina, bar, adega, sala de estar e cozinha;
 Manter o meu cão comigo ou algum responsável designado em todos os momentos, e não
deixá-lo sozinho no quarto;
 Usar tapete higiênico para o controle de odor e o deverei trazer saquinhos para o
recolhimento dos dejetos do meu Pet;
 Não alimentar os meus Pets com as comidas servidas no café da manhã, almoço e jantar;
 Trazer todos os utensílios necessários para sua estadia (recipientes para água e ração, guia,
alimentação e material de higiene).
 Evitar ruídos ou qualquer outra perturbação por parte do meu cão, visando também o
interesse de outros hóspedes do hotel;
 Não lavar e secar meu cão no apartamento do Hotel;
 Caso o meu cachorro criar qualquer tipo de perturbação que venha a causar reclamações ao
hotel por outros hóspedes ou associados, assim que comunicado formalmente pelo Gerente do
Hotel (ou a quem este designar), devo, imediatamente, tomar as providências necessárias para
acomodar meu cão em outro lugar que não seja o Hotel Fazenda Recanto Shangri-lá.
 Não permitir que meu Pet suba em poltronas, camas, cadeiras e redes, não podendo também
roer, morder ou arranhar portas, móveis e tapetes;
 Não utilizar equipamentos do Hotel Fazenda como toalhas, lençóis, cobertores, pratos, e copos
para o meu Pet;
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 Assumir a responsabilidade total e completa por quaisquer danos pessoais ou danos materiais
causados pelo cão, sofridos por qualquer hóspede, funcionário ou visitantes do Hotel, incluindo
o veterinário autorizado e seus funcionários, isentando e indenizando o Hotel Fazenda Recanto
Shangri-lá de qualquer reclamação judicial ou extrajudicial que possa surgir.
Informações referentes ao animal:
Nome:_____________________________
Raça: ______________________________
Tamanho/ Peso: _____________________ (Máximo 45kg)
É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação no momento do check in.
Informações referentes aos meus contatos em caso de emergência:
Nome:_______________________________________
Telefone:_____________________________________
E-mail:_______________________________________
Caso ocorra alguma emergência e eu não possa ser contatado, o meu contato designado
assumirá total responsabilidade e cuidados com meu cão.
ACORDADO E ACEITO
Este dia _______ de ____________________ de 20______.
_______________________________
Assinatura do hóspede

Por: ___________________________
(Recepcionista)
_______________________________
Assinatura Gerência Hotel

DATA:

/

/
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