Política para uma boa convivência entre seus animais e os outros
hóspedes.
O seu bichinho já faz parte de sua família e é muito bem vindo em nossa Pousada. Para que
possamos recebê-lo é preciso seguir alguns critérios.
Antes de efetivar sua reserva conheça as regras da nossa pousada:
 Taxa Pet Friendly: Cobramos taxa de higienização por hospedagem. Valor: R$ 50,00 por pet
para todo o período da hospedagem.
 O seu pet não poderá ficar solto nas dependências da pousada, pois há outros hóspedes que
podem não gostar, além disso, tem muito entra e sai de carros, podendo acontecer algum
acidente com seu animal. Animal solto pela pousada: aplicação de multa de R$ 50,00 para cada
ocorrência.
 O hóspede é responsável pela coleta das fezes do seu animal. Sujeito a aplicação de multa
de R$ 50,00 para cada ocorrência.
 O animal não poderá permanecer nas camas, sofás, mantas ou travesseiros que estão sendo
oferecidos aos hóspedes na sua acomodação. Eles deverão ter seus próprios utensílios que
serão de responsabilidade do proprietário do animal. A pousada não oferece esses utensílios.
 Aceitamos apenas animais de pequeno porte: Classificamos de pequeno porte, cães de até
15 kg. Um animal por unidade locada.
 Áreas comuns: Não é permitida a circulação do bichinho nas áreas comuns e ele deve ser
levado sempre na coleira ou no colo na hora do passeio.
 Pedimos a gentileza de não deixar seu animal sozinho trancado dentro de sua unidade. Além
dele sentir falta do seu dono por ficar sozinho, não reconhecerá o local e poderá latir, podendo
desta forma incomodar os demais hóspedes na pousada.


Não permitir que os animais subam sobre camas e moveis



Proibida a utilização de toalhas, roupas de cama e banho ou outros materiais do hotel
para higiene dos animais.



Eventuais danos causados ao Hotel ou seus hóspedes serão de responsabilidade do
dono dos animais, e serão cobrados no check-out

O dono do animal deverá assinar o termo de responsabilidade no momento do check-in
Contamos com a sua colaboração!
IMPORTANTE: - Por favor imprima este termo e traga consigo para efetuar seu check in;

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ANIMAL

Estou ciente do estatuto do condomínio e me responsabilizo por possíveis danos
causados pelo animal ou taxa gerada pelo descumprimento das regras da pousada.
Ass.____________________________ CPF:_________________________ Praia do
Rosa, _____ de ______________________de __________.

