Formularz zgłoszenia pobytu zwierzęcia w hotelu
Dane właściciela
Imię i nazwisko:
PESEL:
Telefon:
Telefon awaryjny do kogoś innego:
E-mail:
Adres zamieszkania:
Dane zwierzęcia
Gatunek (proszę zakreślić lub wpisać):

pies

/

kot /

Rasa:
Imię:
Chip / Tatuaż (jeśli zwierzę go ma, proszę podać kod):
Wiek:
Informujemy, że do formularza dołączymy zdjęcie zwierzęcia, aby jego identyfikacja nie pozostawiała
wątliwości.
Termin pobytu w Le Chien
(proszę wpisać daty i godziny)
od:

o godzinie:

do:

do godziny:
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Informacje o zwierzęciu
 Stan zdrowia
Przy pozostawianiu zwierzęcia w ośrodku konieczne będzie okazanie jego książeczki zdrowia.
Czy zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie?

tak

/

nie

Zwierzę posiada aktualne szczepienia także przeciw innym chorobom, a w książeczce zdrowia znajdują się
potwierdzenia wszystkich szczepień:

tak

/

nie

Czy zwierzę jest zabezpieczone przeciwko kleszczom?
Czy zwierzę ma obecnie pchły?
Czy zwierzę jest zdrowe?

tak

tak
/

tak

/

/

nie

nie

tak, ale wymaga specjalnej opieki

/

nie

Jeśli jest chore, proszę wpisać na co:
czy wymaga izolacji:

tak

/

nie

Czy zwierzę chorowało w ostatnich tygodniach? (na co?)
Czy cierpi na przewlekłe choroby? (jakie?)
Jakie leki podawać (proszę wpisać nazwę leku, dawkę i częstotliwość):
Czy zwierzę jest wysterylizowane / wykastrowane?

tak

/

nie

Żywienie
Karmę dostarczy:

właściciel przy przekazaniu zwierzęcia

/

Le Chien

Co zwierzę je:
Ile razy dziennie:
Dawki:

 Zachowania społeczne i rozłąka
Czy zwierzę czegoś się boi? (np. hałasu, gwałtownych ruchów; proszę opisać)

W przypadku psów:
- w jakich godzinach pies zwykle spaceruje:
- jak długo trwa przeciętny spacer:
 Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć?
Proszę wpisać dodatkowe uwagi i zalecenia:
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Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Hotelu Le Chien i akceptuję
przedstawione tam zapisy i reguły świadczenia usług.
Niniejszym przekazuję opisane powyżej zwierzę na warunkach określonych w Regulaminie i tym
formularzu pod opiekę Le Chien.
____________________________________
Data i czytelny podpis klienta

Potwierdzam przekazanie przez klienta zwierzęcia
____________________________________
Data i czytelny podpis pracownika HLC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kwituję odbiór zwierzęcia z Le Chien przez (wpisuje Le Chien):
____________________________________
Data i czytelny podpis pracownika HLC

____________________________________
Data i czytelny podpis klienta
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