EVCİL HAYVAN KABUL FORMU
Evcil hayvanlarınızın en büyük korkularından biri, siz evden çıktığınızda bir daha geri dönmeyeceğinizi
düşünmeleridir. Tatil planlarınıza onları da eklemek istemez misiniz? Hotel Seril’e yapacağınız seyahatinizde
sevimli dostlarınızı yanınızda getirebilirsiniz. Diğer Misafirlerimizin de rahat etmesini ve eğlenmesini sağlamak
adına, sevimli dostlarımızın konaklaması sırasında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.

1.REZERVASYON AŞAMASI
1.1. Rezervasyon aşamasında evcil hayvanı ile seyahat edeceğini bildiren Misafir’e “Evcil Hayvan Kabul
Formu” iletilir.
1.2. Misafir, Hotel’ e getirilen evcil hayvanının veteriner muayenesini ve aşı kartlarını rezervasyon aşamasında
ibraz edebilmelidir.
1.3. Tatile gelmeden en az 3 aylık a) Bronşit Aşısı b) Karma Aşısı c) Kuduz Aşısı d) İç-Dış Parazit İlacı’nın
verilmiş olması ve Misafirin bunu ibraz edebilmesi gerekmektedir.

2.KABUL EDİLEBİLİR EVCİL HAYVANLAR
2.1. Kedi, köpek vb. gibi küçük ve orta ırk dostlarımız tesisimizde konaklayabilirler.
2.2. Hotel, tesise sokulmak istenen her evcil hayvanı tesise alma mecburiyeti üstlenmemektedir.
2.3. Hotel, dilediği evcil hayvanı tesise alıp almama ya da alınan evcil hayvanı gerekli görülmesi halinde
sahibinin konaklama süresi bitmemiş dahi olsa tesis dışına çıkarma hakkını saklı tutar.
2.4. Hayvan dostlarımızın yetişkinler, çocuklar ve diğer hayvanlar ile anlaşabildiğini sahipleri kabul, taahhüt ve
beyan eder.
2.5. Aşağıda belirtilen safkan ırklar ve melezler maalesef tesisimize kabul edilmemektedir.
* Pitbull Terrier
* Amerikan Pitbull
* Amerikan Staffordshire Terrier
* Staffordshire Bullterrier
* Bullterrier
* Amerikan Bulldog
* Dogo Argentino
* Fila Brasiliero
* Kangal (Karabaş)
* Kafkas Çoban Köpeği
* Mastiff
* Mastino Napoleta
* Doberman vb.
2.6. Evcil hayvanınızın gerekli eğitimleri almış ve denetimli olması gerekmektedir. İş bu formu imzalayan evcil
hayvan sahibi, Tesis’e getirdiği hayvanında bulaşıcı olan ya da olmayan hiç bir hastalık bulunmadığını, ayrıca
Tesiste evcil hayvanının diğer hayvanlara, müşterilere, çalışanlara velhasıl sınırlı sayıda belirtilmeyen herkese
karşı vereceği zararlardan sorumlu olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.
2.7. Hotel yönetimi, tehlikeli ve kabul edilemez davranışlar sergileyen her evcil hayvanı derhal uzaklaştırma
hakkını saklı tutar. Bu gibi davranışlara sınırlı olmamak kaydıyla ısırmak, aşırı gürültü çıkarmak ve hastalık
belirtisi sergilemek dahildir.
2.8. Misafir, evcil hayvanının tuvalet eğitiminin olduğunu, gürültü etmeyeceğini, saldırgan olmadığını, eşyalara

zarar vermeyeceğini, aksi bir durumda meydana gelen/gelecek olan zararı karşılamayı kabul, taahhüt ve beyan
eder.
2.9. Misafir, evcil hayvan konaklama alanlarında konaklayacak olan hayvanlarda oluşabilecek her hangi bir
kaza, ölüm, yaralanma vs. halinden Hotel’in sorumlu tutulamayacağını tüm sorumluluğun evcil hayvan sahibine
ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.EVCİL HAYVANLARIN SERBEST OLABİLECEĞİ ALANLAR
4.1. Evcil hayvanınız Hotel içerisinde tasmalı ve ağızlıklı olmalı, kutuda veya kaçmayacak şekilde tutulmalıdır.
4.2. Evcil hayvanınız Hotel’in “ Restoran & Bar “ bölümüne tasmalı olarak kabul edilir.
4.3. Evcil hayvanınız Hotel’in “ Havuz & Bahçe “ bölümüne tasmalı olarak kabul edilir ancak havuzu
kullanamaz.

5. EVCİL HAYVAN KONAKLAMA ALANLARI
5.1. Evcil hayvanınız odanızda sizinle beraber konaklayabilmektedir.
5.2. Evcil hayvanınız için özel olarak hazırlanmış konaklama alanları Tesis de mevcut değildir.
5.3. Tesis’e evcil hayvanlarınızın yatağını, battaniyesini veya oyuncaklarını getirebilirsiniz.
5.4. Tesis’e gelmeden önce lütfen www.hotelseril.com adresinden odaları inceleyerek oda m2 nin evcil
hayvanınıza uygun olduğundan emin olunuz.

6. YEMEK VE TUVALET HAKKINDA
6.1. Evcil hayvanınızın mamasını sizin getirmenizi rica ediyoruz. Unutulması durumunda ekstra ücret
karşılığında tesisimizden tahsis edebilmektedir.
6.2. Evcil hayvanların tuvalete çıkarılması Misafirler tarafından gerçekleştirilmektedir.

7. İLAÇ KULLANAN EVCİL HAYVANLAR
Evcil hayvanınız ilaç kullanıyorsa ilaç takibi Sizin tarafınızdan yapılmalıdır.

8. OLASI BİR SAĞLIK PROBLEMİ
8.1. Olası bir yaralanma, böcek sokması v.b gibi durumlarda müdahale için gerekli ilk yardım malzemesi tesis
bünyesinde bulunmamaktadır.
8.2. Acil durumlarda müdahale edebilecek veteriner hekim tesisimize 15 dakika mesafededir.
8.3. Acil durumlarda, ihtiyaç üzerine vb. her türlü çağrılan veteriner hekim masraflarını Misafir karşılamayı
kabul, taahhüt ve beyan eder.

9. Zarar Verilmesi
9.1. Evcil hayvanınızın Tesis de meydana getirdiği/getirecek olduğu zararın tamiri veya değiştirilmesi ile ilgili
masraflar hesabınıza yansıtılacaktır.
9.2. Misafir iş bu sözleşme ile oluşan/oluşacak olan zararı karşılamayı kabul, taahhüt ve beyan eder.

10. İbraz Tazmin
Misafir, Hotel Seril Yönetimi’nin, evcil hayvanın Hotel Seril’de kalmasıyla veya direkt evcil hayvanıyla
bağlantılı tüm alacak taleplerini veya tazminatları karşılamayı ve tazmin etmeyi kabul etmiştir. Bu tazminatın
kapsamına üçüncü tarafların yapacağı talepler de dahildir.
** HOTEL SERİL yönetimi Hotel de konaklayacak evcil hayvan sayısını kısıtlama hakkına sahiptir.
Anladım ve kabul ediyorum.

Konuğun İsmi:

Konaklama Tarihi:

Evcil Hayvan İsmi Ve Türü:

Oda Numarası:

Kayıt Tarihi:

Cep Tel:

Misafir İmza:

E Posta:

