REGULAMENTO DO HOTEL DO
CANIL/GATIL INTERMUNICIPAL DA
RESIALENTEJO

Condições de Admissão
Saúde:







Os canídeos só podem ser admitidos no Hotel a partir dos 5 meses, sendo obrigatório
ter o Boletim de vacinas atualizado (com as vacinas da Raiva, Esgana, Parvovirose,
Hepatite, Leptospirose e Tosse do Canil). Não são ainda admitidas no Hotel, cadelas
em avançado estado de gestação.
Qualquer doença recente ou crónica que o animal seja portador deverá ser
comunicada na data de entrada.
No caso de o animal fazer alguma medicação, o proprietário deverá trazer uma
prescrição do Médico Veterinário. O horário da medicação deverá ser compatível com
o horário do Hotel do Canil Gatil Intermunicipal da Resialentejo (CAGIA).
Os animais não podem estar infestados com parasitas (pulgas, carraças, piolhos,
ácaros e/ou parasitas internos). Terão de fazer prevenção e/ou tratamento
previamente. Por nos encontrarmos numa região endémica de Leishmaniose
recomendamos a sua prevenção.

Sociabilização:



Os animais deverão ser sociáveis, não se aceitando animais agressivos com as pessoas
ou animais classificados como perigosos (nos termos definidos na lei em vigor).
Para cães de raças consideradas potencialmente perigosas é também necessário o
seguro conforme Dec. Lei 312/2003 de 17 de Dezembro. Portarias 422/2004 de 24 de
Abril e 585/2004 de 29 de Maio.

Outras condições



O Hotel do Canil Gatil Intermunicipal da Resialentejo (CAGIA) reserva-se ao direito de
admissão.
Se o proprietário achar conveniente pode deixar cama e brinquedos, no entanto o
CAGIA não se responsabiliza por danos ou eventual desaparecimento dos mesmos.

Responsabilidades







O CAGIA não pode ser responsabilizado por circunstâncias fora do seu controle, ditas
de “força maior” tais como, falha de água, eletricidade e gás, condições atmosféricas
adversas, fogo, terramotos, outras de cariz político ou social como atos
governamentais tais como guerras, greves, motins, epidemias, quarentenas ou em
outras atividades imprevisíveis.
O CAGIA não se responsabiliza por eventuais doenças contraídas durante o período de
permanência no hotel.
Se o seu animal não estiver a comer adequadamente será de imediato informado,
ficando ao seu critério e responsabilidade a permanência do mesmo. (É muito
importante que deixe connosco nº de telefone em que vai estar contactável durante
as férias do seu animal).
O CAGIA não se responsabiliza pela não adaptação do animal à ração fornecida pelo
mesmo.
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Normas de funcionamento





É obrigatório o preenchimento da ficha de entrega de animais em regime de hotel
(Anexo II) e a entrega do Boletim de Vacinas do hóspede, que tem de ficar
obrigatoriamente nas instalações do CAGIA durante o período de estadia.
Os proprietários dos animais devem fazer-se acompanhar de documento identificativo
e do cartão de contribuinte.
As entradas dos hóspedes só serão efetuadas durante o seguinte horário:
Segunda a Sexta-Feira das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00
e sábados das 08h00 às 12h00



As saídas dos hóspedes só serão efetuadas durante o seguinte horário:
Segunda a Sexta-Feira das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00






Não são aceites entradas ou saídas de hóspedes em dias feriados.
Quando a saída do animal não se der com o seu proprietário, este deverá comunicar
por escrito ou por telefone aos funcionários do CAGIA, a identificação da pessoa que
o virá representar.
No caso do período de estadia previsto ser excedido sem aviso prévio (7 dias), após o
ultimo dia acordado, o animal será considerado abandonado.

Serviços disponíveis




Alojamento;
Transporte;
Banhos.

Reservas e Pagamentos






O valor da estadia ou serviço é o estabelecido no Anexo I.
Durante os períodos de Carnaval, Páscoa, Verão, Natal e Ano Novo, não se aceitam
antecipações da data de saída, sem o pagamento do total dos dias reservados.
Reservas canceladas até 1 dia antes da chegada não têm qualquer custo. Nos períodos
de Carnaval, Páscoa, Verão, Natal e Ano Novo as reservas canceladas com 3 ou menos
dias antes da chegada têm um custo de 25% do valor total da reserva.
O pagamento é feito em dinheiro ou cheque.

Qualquer situação omissa neste regulamento será avaliada pela Direção Técnica do CAGIA.

2

ANEXO I
TABELA DE PREÇOS DO CANIL/GATIL INTERMUNICIPAL PARA 2014
DESCRIÇÃO

Preço

TAXA DIÁRIA DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO:
Animais de peso até 10 Kg

4,20 €

Animais de peso compreendido entre 10 e 20 kg

5,20 €

Animais de peso superior a 20 Kg

7,30 €

TAXA DIÁRIA DE ALOJAMENTO SEM ALIMENTAÇÃO:
Animais de peso até 10 Kg

3,20 €

Animais de peso compreendido entre 10 e 20 kg

4,20 €

Animais de peso superior a 20 Kg

6,30 €

TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA CASA DE PARTICULARES
Taxa de Transporte
Por Km

24,50 €
0,40 €

* Aos valores acima indicados acresce a taxa de IVA.
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ANEXO II

ENTREGA DE ANIMAIS EM REGIME DE
HOTEL

Proprietário

Nome do
animal

Raça

Cor

Idade

Peso

Telefone

Entrada

Saída

Diária €

OBSERVAÇÕES/CUIDADOS ESPECIAIS:

ESTADIA COM RAÇÃO**

ESTADIA S/RAÇÃO

Declaro que tomei conhecimento do regulamento do Hotel

Data de entrada:
Data de saída:
O Proprietário:
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