Termo d
de Respon
nsabilidad
de
O Ho
otel Banga
alôs da Serra,
S
visando ofereecer para seus
hóspe
edes um cconvívio pa
acífico entre aqueless que poss
suem
anima
al de estim
mação e os que nã
ão possueem, bem como
c
estar integrado
o às exigências da
d Vigilânncia Sanitária,
elabo
orou algum
mas norma
as de conv
vívio e hosspedagem
m.

Eu__
_________
_________
_________
____,

po
ortador

do
d

CPF :________
____,

Celu
ular:______
_________
__
Decllaro que sou
s
respo
onsável po
or meu an
nimal de estimação
e
com o nome
n
de:_
_________
____, Raça
a________
______, Pe
eso______
_______, cconcordo e me
com
mprometo para tod
do e qua
alquer fim
m de dirreito que,, seguire
ei as
segu
uintes norrmas e co
ondições, enquanto
o permane
ecer no H otel Bang
galôs
da S
Serra com o meu pe
et, conform
me descritto abaixo.
1. Apresenta
arei no che
eck-in a ca
arteirinha de vacina
ação do m
meu pet; ela
aéo
comprova
ante de que
e o mesmo
o está em dia
d com as
s vacinas;
2. Me

comprometo

em

não

entrar

com

me
eu

pet,

mesmo

que

acompanhado porr mim, na
as áreas interiores comuns do Hotel (tais
como recepção, sa
alão do ca
afé da manhã; salas
s de jogoss, recreaç
ção e
academia) e no mini-zoo.
m
É permitid
da sua ciirculação só nas áreas
á
exterioress e Bangalô
ôs, desde q
que esteja
a com suas
s coleiras e guias.
3. Terei sem
mpre comigo a saco
olinha plá
ástica para recolheer os dejjetos
(fezes).
4. Quando sair
s para pa
assear e rresolver de
eixar meu pet no Banngalô, avis
sarei
a recepçã
ão e deixa
arei o meu
u número do
d telefon
ne celular para que, caso
ocorra alg
gum impre
evisto, o H
Hotel possa
a me avisa
ar, evitanddo assim desta
d
forma ruíd
dos ou qua
alquer outrra perturba
ação por parte do meeu pet, visando
a tranquilidade dos demais
d
hó
óspedes do
o hotel.
5. Em relaçã
ão à limpe
eza do Ba ngalô, comunicareii a recepçção, para que
q a
mesma po
ossa providenciar q uando me
eu pet estiver fora, eevitando assim
a
que o me
esmo fique
e estressad
do ou nerv
voso com a presençça de pes
ssoas
estranhass.

6. Caso o meu pet crie qualquer tipo de perturbação que possa causar
reclamações ao hotel por outros hóspedes, assim que comunicado
formalmente pelo Gerente do Hotel (ou a quem este designar), devo,
imediatamente, tomar as providências necessárias para acomodar meu
pet em outro lugar que não seja o Hotel Bangalôs da Serra;
7. Não lavarei ou secarei meu pet, no banheiro do Bangalô.
8. Declaro ainda estar ciente que sou responsável pelo pagamento das
taxas previamente estabelecidas no momento da reserva e de qualquer
dano causado a móveis e utensílios do Hotel Bangalôs da Serra durante
minha hospedagem, autorizando o hotel a debitar a quantia equivalente do
meu cartão de crédito, e caso haja despesas extras, autorizo debitar no
momento do check out ;
9. Declaro ainda que assumo a responsabilidade total e completa por
quaisquer danos pessoais ou danos materiais causados pelo meu
pet, sofridos por qualquer hóspede, funcionário ou visitantes do Hotel,
isentando e indenizando o Hotel Bangalôs da Serra de qualquer
reclamação judicial ou extrajudicial que possa surgir.
10. Caso ocorra alguma emergência e eu não possa ser contatado, o meu
contato designado abaixo assumirá total responsabilidade e cuidados com
meu pet.
Nome:_______________________________________
Telefone:_____________________________________
E-mail: _______________________________________

Gramado,_____de_________________de 20__.

___________________________
Assinatura

