Itapema – SC, - ____/____/________ - Pousada Terra do Sol, CNPJ:13.050.789/0002-18
Termo de Compromisso - Pets
Hospedagem de Animais de Estimação
Os seguintes termos estão acordados entre mim: ____________________________
e a Pousada Terra do Sol com relação a estadia do meu animal de estimação: __________,
no período de ___/___/____ a ___/___/____ no apartamento _______, Reserva: _______.
Estou ciente que o não cumprimento desses termos poderá gerar as multas especificadas abaixo.

Barulho
Me responsabilizo por manter o meu animal de estimação calmo, impedindo distúrbios,
como latidos e o arranhar das portas. Garantindo que os outros hóspedes não sejam
incomodados;
Latidos incessantes estão sujeitos a multa de R$50 por hora. É proibido deixar o animal de estimação sozinho
no quarto latindo.

Urina e Fezes
Me responsabilizo pelo recolhimento e limpeza das fezes dos animais, na acomodação
e nas demais dependências do hotel;
O hotel não limpa fezes e urina nas acomodações. Caso esses dejetos sejam identificados no momento da
limpeza será cobrada multa de R$50.

Danos Materiais
Me responsabilizo por evitar quaisquer possíveis danos materiais, como estragar
toalhas e lençóis, que o meu animal de estimação possa causar no quarto do hotel;
Eventuais danos em lençóis e toalhas estão sujeitos a multas no valor da compra de itens novos. Danos nas
mobílias estão sujeitos a multa conforme o custo para arrumá-la. É proibido dar banho no animalzinho na
acomodação. É proibido o uso de toalhas, lençol, tapetes ou qualquer material do hotel para enxugar o
animal. Qualquer sinal de uso de algum material do hotel implicará em cobrança, não importando se for de
banho, de rosto, ou piso. Lençóis rasgados, com marcas de patas ou cheio de pelos serão cobrados.

Danos Pessoais
Me responsabilizo por eventuais danos pessoais, como mordidas, a outros hóspedes
ou funcionários do hotel, sujeito a multa conforme gravidade.
Na presença de outras pessoas na entrada corredores ou garagem o animal deverá estar na coleira ou no
colo do dono.

Assinatura:______________________________________

CPF:___________________________________

