Załącznik do Regulaminu Hotel & Spa Dom Heidi

OŚWIADCZENIE
1. Zwierzę pozostawione pod opieką Hotel & SPA Dom Heidi to:
□ suka
□ pies
IMIĘ: …....................................
WIEK: …...................................
RASA: …...................................
2. Oświadczam, że pies jest:
□ zdrowy
□ chory na …...........................................................................................
□ przyjmuje leki/suplementy....................................................................
…............................................................................................................
Proszę o podawanie leków w następujący sposób:
…............................................................................................................
W związku z chorobą, oświadczam, że nie zagraża ona zdrowiu lub życiu innych zwierząt.
Dodatkowo przedstawiam dokumentację weterynaryjną na temat choroby.
□ wykastrowany/wysterylizowana
3. Oświadczam, że pies:
□ jest zabezpieczony przed pchłami oraz kleszczami:
□ posiada obrożę
□ był zakropiony
□ nie jest zabezpieczony przed pchłami oraz kleszczami, w związku, z czym wyrażam zgodę na
podanie naskórne środka zabezpieczającego zwierzę -BIO-Spot On- na okres 3/4 tygodni od
dnia podania oraz zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wykonaną czynność zgodnie z
cennikiem hotelu
□ posiada aktualną książeczkę zdrowia, którą pozostawiam na czas pobytu psa
w hotelu wraz z ważnym szczepieniem przeciw wściekliźnie oraz informacją o odrobaczeniu, nie
wcześniej niż rok wstecz od daty przywozu psa do hotelu
□ posiada alergie pokarmowe: …................................................................
□ nie posiada alergii pokarmowych
4. W razie potrzeby wyrażam zgodę na:
□ pomoc weterynaryjną oraz zobowiązuję się do zapłaty za usługę weterynaryjną zgodnie z
cennikiem lecznicy oraz za transport psa zgodnie z cennikiem hotelu
□ wyciągnięcie kleszcza przez pracownika hotelu (bezpłatne)
□ wyciągnięcie kleszcza przez weterynarza oraz zobowiązuję się do zapłaty za usługę zgodnie
z cennikiem lecznicy oraz za transport psa zgodnie z cennikiem hotelu
5. Proszę o podawanie karmy psu:
□ własnej, przywiezionej
□ sprzedawanej w hotelu
□ raz dziennie
□ dwa razy dziennie/więcej niż dwa razy: ………
w ilości określonej przy zakwaterowaniu, to jest: ………………………………………………..

6. Spacery na smyczy poza posesją:
□ wyrażam zgodę
□ nie wyrażam zgody
7. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o konsekwencjach oraz warunkach
przedłużenia pobytu i zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat z tym związanych.
8. Oświadczam, że wszystkie istotne informacje, które nie zostały zawarte
w oświadczeniu przekazałam/em personelowi hotelu.
9. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Hotel & SPA Dom Heidi |
Kinga Piotrowska oraz akceptuję go i zobowiązuję się go przestrzegać.

….......................................
data, czytelny podpis

