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REGULAMIN
 

Przyjmując Twojego psa pod opiekę, bierzemy za niego
odpowiedzialność. Ta sama jest po Twojej stronie,
dlatego proszę aby pies był zaszczepiony i odrobaczony
(minimum 3 miesiące wcześniej). Oprócz
standardowych szczepień przed zostawieniem u nas
psa zalecamy wykonać szczepienie na kaszel
kennelowy oraz zabezpieczyć psa przed kleszczami

Zalecamy, aby pies był nauczony spania w zamkniętej
klatce kennelowej - u nas psy pomiędzy aktywnościami
oraz w nocy śpią w klatkach. Absolutnym minimum,
aby pies przyjechał do nas na hotel to umiejętność
spania psa bez człowieka w osobnym, zamkniętym
pokoju - wtedy klatkę wprowadzimy psu podczas
pobytu u nas. 

Bagaż dla Twojego psa: klatka (posiadamy swoje klatki,
dlatego przed przyjazdem damy znać, czy twój pies ma
mieć swoją klatkę) , smycz, obroża lub szelki, jedzenie,
posłanie, kaganiec, książeczka zdrowia

Cieszymy się, że chcesz skorzystać z naszej opieki nad
Twoim psem! 
Abyśmy się dobrze zrozumieli, poniżej kilka zasad:
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Termin pobytu Twojego psa pod naszą opieką ustalamy
z góry, jeśli się coś zmieni - skontaktuj się z nami. Jeśli
nie zgłosisz się po odbiór psa w wyznaczonym terminie
i nie skontaktujesz się z nami, to będziemy zmuszeni to
zgłosić i wyciągnąć dalsze konsekwencje. 

Twój pies w ciągu dnia minimum 3 razy wyjdzie na
spacer, jeśli będzie miał ochotę bawić się z innymi
psami - może, ale nie musi - to zależy od niego :)

O wszystkich zdarzeniach, które będą miały miejsce,
poinformujemy Cię w trakcie odbioru psa, ponieważ
mogą mieć wpływ na jego późniejsze zachowanie. 

Wraz z odbiorem psa, otrzymasz od nas informację na
temat jego zachowania oraz wskazówki treningowe - o
ile będziesz chcieć

Płatność za pobyt psa w hotelu następuje przy odbiorze
psa – przyjmujemy płatność gotówką, kartą lub
przelewem.

Wszelkie nieprawidłowości w zachowaniu, wyglądzie
lub nastroju psa, możesz zgłaszać nam do 3 dni po
odbiorze psa.

Pies podczas pobytu w hotelu śpi w wyznaczonej
zamkniętej klatce kennelowej, dlatego bardzo prosimy
nauczyć psa spania  w samotności przed pobytem u
nas.
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To ważne, aby Twój pies potrafił przebywać bez
człowieka, żebyśmy mogli zająć się innymi psami.
Oszczędzi to stresu nam oraz Twojemu psu.

Podczas opieki nad Twoim psem, dokładamy wszelkich
starań, aby zadbać o jego komfort i bezpieczeństwo.
Jest to jednak żywe zwierzę i wszystko może się
wydarzyć, dlatego bardzo prosimy Cię o dokładny opis
zachowań, które mogą być niebezpieczne dla nas lub
innych psów.

Podczas przebywania pod naszą opieką, Twojemu psu
może się coś wydarzyć (za część z tych zdarzeń możemy
nie być odpowiedzialni, bo to żywy organizm i nie
możemy przewidzieć wszystkich zachowań). Zostaw na
wszelki wypadek numer do lekarza weterynarii, z
którym mamy się skontaktować. 

Cena za dobę: 70 zł w dni powszednie, 100 zł w
weekend i święta(dłuższy pobyt ustalamy
indywidualnie).

Cenę za dobę liczymy za każde rozpoczęte 12 godzin.

Nie przyjmujemy ras brachycefalicznych - ze względu
na ich problemy zdrowotne i przykre doświadczenia.

Koszty zniszczonej klatki są po Waszej stronie.
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W razie śmierci psa pod naszą opieką, jego sekcja
odbywa się na nasz koszt w celu potwierdzenia
przyczyny zgonu. Jeśli przyczyną zgonu są choroby,
atak serca czy inne schorzenia, na które nie mieliśmy
wpływu - nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację.
(punkt konieczny w regulaminie, mający zabezpieczyć
Was i nas, ponieważ nie na wszystkie sytuacje mamy
wpływ).

Decydując się na skorzystanie z usług hotelu
oświadczasz, że akceptujesz powyższy regulamin.

Aby zarezerwować miejsce dla Twojego psa, wypełnij
formularz zgłoszeniowy, a my odezwiemy się, czy jest
dla niego miejsce w tym terminie.

*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.


