Chwaszczyno, ….........................
[data]

Formularz pobytu psa w hotelu
__________________________________________________________________________________

Dane właściciela:
Imię i nazwisko ....................................................................................

PESEL ..................................

Adres zamieszkania ....................................................................................................................................
Numer telefonu ................................................ Adres email ....................................................................
__________________________________________________________________________________

Dane psa:
Imię psa ...............................................
Wiek psa ........................

Rasa psa ........................................................................

Waga psa (kg)…........................

Numer CHIP.............................

__________________________________________________________________________________

Psa odbierze

□

Właściciel

□ Inna osoba:
Imię i nazwisko: …..........................................................................
Numer dowodu osobistego …...........................................................
Numer telefonu ….............................................................................

Data przyjazdu psa.............................

Przewidywana godzina przyjazdu …..............................

Data odbioru psa .............................

Przewidywana godzina odbioru …................….............

__________________________________________________________________________________
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□ tak

Czy pies jest kastrowany/sterylizowany?

□ nie

Rodzaj karmy, którą dostaje pies ….......................................................................................................
Ile razy pies jest karmiony, w jakich mniej więcej dawkach i godzinach?
….................................................................................................................................................................
Nazwa, adres i telefon lecznicy weterynaryjnej, do której uczęszczają Państwo z psem
….................................................................................................................................................................
Data ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie: …........................................................................
Data ostatniego szczepienia przeciwko innym chorobom zakaźnym: …...................................
Czy pies podczas pobytu będzie zabezpieczony przed pasożytami wewnętrznymi, czyli
odrobaczony maksymalnie 3 miesiące przed pobytem?

□ tak

□ nie

Czy pies podczas pobytu będzie zabezpieczony przeciwko kleszczom/pchłom?

Czy suczka podczas pobytu będzie miała cieczkę

□ tak

□ nie

□ tak □ nie □ nie dotyczy - mam samca

Czy pies jest chory przewlekle, jeśli tak, na co? ..................................................................................
….................................................................................................................................................................

Czy Twój pies chorował w ciągu ostatnich 3 miesięcy?

□ nie

□ tak - opis choroby: …...........................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
2

Czy Twój pies przyjmuje na stałe leki, które musi mieć podawane w trakcie pobytu w Hotelu?

□ nie □ tak - jakie leki i jak podawać?..........................................................................................
□ nie

Czy Twój pies ma alergie pokarmowe?

□ tak – na co: …...........................................................................................................................
Jak generalnie pies zachowuje się wobec ludzi?

□ towarzysko

□ agresywnie

□ bojaźliwie

□ zdystansowanie

Czy Twój pies ma problemy podczas kontaktów z innymi psami?

□ bywa agresywny
□ reaguje strachem

□ nie toleruje suczek □ nie toleruje samców
□ broni miski □ Inne: …........…........…........…........…........…........

Czy Twój pies ma problemy behawioralne?

□ nie

□ szczekanie/wycie

□ niszczenie przedmiotów

□ załatwianie się

Jakie zabawy lubi pies? Jaka jest ulubiona zabawka

............................................................................................................................…..........…........…...........

Co sprawia największą przyjemność Twojemu psu?

□ zabawa □ spacery □ przysmaki □ głaskanie □ psy inne
□ inne: …..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Pies boi się:

□ burzy

□ petard

□ dużych przedmiotów

□ samochodów

□ inne: …....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Pies szczególnie nie lubi:

□ czesania □ wycierania łap
□ zapinania obroży

□ kąpania

□ obcinania pazurów
□ inne: …..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

□ tak
□ tak

Czy pies może być spuszczany ze smyczy?
Czy pies zachowuje czystość w domu?

□ nie
□ nie

Jak się zachowuje pies, pozostając sam w domu?

□ jest spokojny □ niszczy/gryzie/drapie □ szczeka/wyje/piszczy □ załatwia się
□ inne: …....................................................................................................................................
Jak się zachowuje pies podczas podróży samochodem?

□ jest spokojny

□ szczeka/wyje/piszczy

□ boi się/dyszy/ślini się

□ wymiotuje

Pies posiada następujące umiejętności:

□ przeskakiwanie przez ogrodzenie/bramki ogradzające
□ wskakiwanie na parapet
□ otwieranie drzwi
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□ otwieranie lodówki/szafek
□ żadne z wymienionych

Jakie polecenia zna pies?
.....................................................................................................................................................................
Czy pies kiedyś przebywał w hotelu lub pod opieką obcych ludzi, jeśli tak, jak wtedy reagował?
.....................................................................................................................................................................
Zalecenia dotyczące karmienia
.....................................................................................................................................................................

Rzeczy psa pozostawione w Hotelu na czas pobytu

.....................................................................................................................................................................

Czy chciałabyś jeszcze przekazać nam jakieś informacje o psie, które Twoim zdaniem są istotne?
.....................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Domowego Hotelu dla Zwierząt i akceptuję
przedstawione tam zapisy i reguły świadczenia usług. Niniejszym przekazuję opisane powyżej zwierzę
i wymienione w ankiecie rzeczy (leki, akcesoria itp.) na warunkach określonych w Regulaminie i tym
formularzu pod opiekę Domowego Hotelu dla Zwierząt.

…................................................................................
Data i czytelny podpis Właściciela

…...................................................................
Data i czytelny podpis hotelu
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