
Przed przyjęciem Twojego psa na rehabilitację, ustalamy
mailowo jaki jest problem.
 Przyjmując Twojego psa pod opiekę, biorę za niego
odpowiedzialność. Ta sama jest po Twojej stronie, dlatego
proszę aby pies był zaszczepiony i odrobaczony (minimum
3 miesiące wcześniej). 
 Bagaż dla Twojego psa: klatka lub posłanie, smycz, obroża
lub szelki, jedzenie, miska + rzeczy, które są do
przepracowania (np. Kaganiec, klatka itd)
 Termin pobytu Twojego psa na OD-nowie pod moją
opieką ustalamy z góry, jeśli się coś zmieni - skontaktuj się
ze mną telefonicznie. Jeśli nie zgłosisz się po odbiór psa w
wyznaczonym terminie i nie skontaktujesz się ze mną -
będę zmuszona to zgłosić i wyciągnąć dalsze
konsekwencje. 
 Twój pies w ciągu dnia 4 razy wyjdzie na spacer, jeśli będzie
miał ochotę bawić się z moimi psami - może, ale nie musi -
to zależy od niego :) 
 W ciągu dnia będzie mieć treningi - zgodnie z naszymi
ustaleniami.
 O wszystkich zdarzeniach, które będą miały miejsce,
poinformuję Cię w trakcie odbioru psa, ponieważ mogą
mieć wpływ na jego późniejsze zachowanie. 
 Wraz z odbiorem psiaka, otrzymasz ode mnie informację
na temat jego zachowania oraz wskazówki treningowe, aby
kontynuować naszą pracę.

Cieszę się, że chcesz skorzystać z naszej opcji PIES OD-NOWA.
Abyśmy się dobrze zrozumieli, poniżej kilka zasad:
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REGULAMIN

Mam psa. I co teraz?
Ul. Glebowa 2a
61-312 Poznań

Kontakt: 663 776 302



9. Płatność za pobyt psa na OD-nowie następuje przy odbiorze
psa. Przed przyjęciem psa, proszę o zaliczkę w wysokości 300
zł (odejmuję ją od całości kosztów).
10. Długość pobytu psa u mnie, zależy od skali problemu i
ilości pracy jaką muszę wykonać. Pierwszy tydzień jest
ustalony z góry - później rozmawiamy.
11. Podczas opieki nad Twoim psem, dokładam wszelkich
starań, aby zadbać o jego komfort i bezpieczeństwo. Jest to
jednak żywe zwierze i wszystko może się wydarzyć, dlatego
bardzo proszę Cię o dokładny opis zachowań, które mogą być
niebezpieczne dla mnie lub innych psów.
12. Podczas przebywania pod moją opieką, Twojemu psu
może się coś wydarzyć (za część z tych zdarzeń mogę nie być
odpowiedzialna, bo to żywy organizm i nie mogę przewidzieć
wszystkich zachowań). Zostaw na wszelki wypadek numer do
lekarza weterynarii, z którym mam się skontaktować. 
13. Cena za dobę: 170 zł (pierwszy tydzień) dłuższy pobyt
ustalamy indywidualnie.

Decydując się na skorzystanie z usługi PIES OD-NOWA
oświadczasz, że akceptujesz powyższy regulamin.

Aby zarezerwować, wypełnij formularz lub wyślij maila na
adres: malgo@mampsaicoteraz.com

*Jeżeli nie zgadzasz się na udostępnianie wizerunku swojego
psa w naszych mediach, poinformuj mnie o tym mailowo
(malgo@mampsaicoteraz.com). Brak maila przed
odebraniem przeze mnie psa oznacza zgodę na
wykorzystywanie jego wizerunku.


