TERMO DE RESPONSABILIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ANIMAL:
Maricá,_____ de ________________ de_________.
Nome: ______________________________________________________________________
Raça: _______________________________ Sexo:_____________ Pelagem: _____________
Nascimento:_____/_____/_____ .

Idade: ____________.

Proprietário / Responsável ______________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________
Bairro: ______________________________________ CEP____________________________
Telefone: _______________________________Celular: ______________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
RG: ___________________________________ CPF: ________________________________
Indicado por: _________________________________________________________________
Em caso de emergência contatar o veterinário particular:
Dr. _________________________________________________________________________
Telefone: _________________________________Celular: ____________________________

Vacinas V10:

Data: _____/______/_______

Anti – Rábica:

Data: _____/______/________

Contra Tosse dos Canis:

Data: _____/______/________

Vermífugo:

Data: _____/______/________

- Para fins de ordem legal, declaro que deixei o animal de minha propriedade na data
acima identificada.
Cláusula 1 - Será de inteira responsabilidade do Golden king a guarda e integridade física de
todo o animal trazido para hospedagem, independentemente do tempo de permanência.
O Golden king ficará responsável pelo manejo do animal de acordo com as necessidades,
tendo sempre em mente o bem estar dos hóspedes. Para o maior conforto de todos os
hóspedes reservamo-nos o direito de não aceitar cadelas no cio ou animais que
comprovadamente não se adaptam a permanência em nossas instalações.
1.1 O Golden king seguirá todas as instruções dos clientes, constantes na ficha de entrada,
(check-in/check-out) horários de alimentação, administração de remédios, e outras eventuais
recomendações serão seguidas à risca para o conforto e segurança de todos os hóspedes.
Cláusula 2 - Compromete-se o Golden king , em eventual fuga do animal hospedado, à
reposição de filhotes da mesma raça e qualidade ou o seu equivalente em dinheiro.
Cláusula 3 - Não responderá o Golden king, caso ocorra o óbito do animal hospedado, se
comprovada por necropsia, a morte natural.
Cláusula 4 - Será exigido, na chegada do animal, atestado de vacinas devidamente atualizado.
Os proprietários de animais vacinados a menos de 15 dias da data de entrada no Hotel ficam
responsáveis por qualquer tipo de doença que porventura venham contrair neste
estabelecimento durante sua permanência, visto que, a queda de resistência é inevitável neste
período. Recomenda-se a utilização de coleiras ou produtos anti-pulgas e carrapatos.
Cláusula 5 - Será indispensável a informação do endereço e telefone de contato, para caso de
eventual emergência.
Cláusula 6 - Fica esclarecido que em caso de doença ou acidente, o animal será encaminhado
a um veterinário de confiança do Golden king e se necessário encaminhado a uma clínica
veterinária e tratado.
Cláusula 7 - Tratando-se de acidente ocorrido nas dependências do Golden king, será
suportada, em sua totalidade, todas as despesas decorrentes, que sejam, com veterinário,
medicamentos e outras que se façam necessárias.
Cláusula 8 - Contudo, se o animal for acometido de doença durante a sua permanência como
hóspede, será de total responsabilidade de seu proprietário o pagamento do tratamento
dispensado, com veterinário, medicamentos e outros que venham, a ocorrer.
8.1 O proprietário declara também que, apesar de todos os cuidados e atenção prestados pelo
Golden king, podem surgir pequenas manifestações de STRESS, rouquidão por excesso de

latidos e em alguns casos perda de peso, principalmente em estadias mais longas, não
cabendo nenhuma responsabilidade ao Golden king em relação a eventuais riscos que
possam advir no transcurso do período em que permanecerem hospedados.
Cláusula 9 - Decorrido o prazo previsto da estadia do animal, deverá o proprietário ou
responsável retirá-lo, efetuando nessa oportunidade, o pagamento das diárias e outras
despesas havidas (que deverão ser devidamente comprovadas pelo Hotel).
Cláusula 10 - Caso a permanência se prolongue por tempo maior que o previsto, deverá o
proprietário ou responsável, avisar com antecedência de no mínimo 24h.
Cláusula 11 - As diárias serão cobradas até a hora da retirada do animal, independente da
previsão de permanência.
Cláusula 12 - Se o proprietário optar por dar banhos extras, será cobrado à parte. O Golden
king fica autorizado a dar banho com produtos fitossanitários quando julgar necessário para o
bem estar do hóspede.
Cláusula 13 - Todos os chalés são lavados e higienizados diariamente. Após a saída de cada
hóspede os chalés são desinfetados com água sanitária e produtos adequados e passada
vassoura de fogo.
Cláusula 14 - Por ocasião da retirada ou devolução do animal, este deverá ser devidamente
examinado por seu proprietário ou responsável, não aceitando o Hotel, qualquer reclamação
posterior.
Cláusula 15 - Fica expressamente determinado que o animal não retirado na data prevista sem
aviso de prorrogação de permanência, será DOADO ou VENDIDO após 30 DIAS do prazo
inicialmente previsto para o término da hospedagem.

Maricá,______ de___________________ de____________.

De acordo:

(Proprietário/Responsável)

( Golden KIng)

CHECK IN / CHECK OUT

Nome: ______________________________________________________________________
Proprietário / Responsável ______________________________________________________
Telefone: ________________________________Celular: _____________________________
Emergência: _________________________________________________________________
Tipo de Alimentação____________________________________________________________
Marca_______________________________________________________________________
Horários: ____________________________ Quantidade:_____________________________
Hábitos Particulares___________________________________________________________
Doenças Crônicas e Medicamentos em uso:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Exame de entrada:
Cabeça:_____________________________________________________________________
Orelhas:_____________________________________________________________________
Corpo:______________________________________________________________________
Patas dianteiras: ______________________________________________________________
Patas traseiras:_______________________________________________________________
Rabo:_______________________________________________________________________
PERTENCES DO ANIMAL A SEREM DEVOLVIDOS NA SAÍDA:
1___________________________________________________________________________
2___________________________________________________________________________
3___________________________________________________________________________
Pessoas autorizadas a retirar o animal:
____________________________________________________________________________

CHECK IN : _____/_____/______

CHECK OUT: _____/_____/______

DIÁRIAS PREVISTAS ( ______ ) Valor Diária R$ _________
Desconto: _____%
Total: R$ ____________________________
EXTRAS: Transporte ( ) Retira R$ _________
Transporte ( ) Entrega R$ _________
Banho ( ) R$ _________
Outros ________________ R$ _________ R$ ________________ ( + )
TOTAL GERAL : R$ ________________
ADIANTAMENTO: R$ ________________ ( - )
SALDO: R$ ________________
Retirei / recebi o animal em ____/____/____ em Perfeitas Condições

_______________________________________________________
(Proprietário / Responsável)

