Dotazník o Vašem pejskovi
DOG HOTEL MALONTY
Jméno psa:_______________________________________přezdívka:__________________________________
1. Krmení: druh:________________

RÁNO

ODPOLEDNE

VEČER

JINÉ __________________

2. Nežádoucí chování? (štěkání, vytí, ničení, okusování, podhrabávání, přelézání, a atd.)
____________________________________________________________________________________________
3. Bojí se něčeho Váš pejsek? (bouřka, sekačky, auta, lidí, dětí, zvuků, vysavač aj.)
____________________________________________________________________________________________
4. Vztah ke psům – má Váš pejsek strach, je agresivní ke psům? Charakterizujte.
____________________________________________________________________________________________
5. Přeznačkovává Váš pes pachy v domácím prostředí:
ANO
NE
6. Má rád váš pes menší děti?

ANO

7. Byl někdy Váš pes na hlídání?
8. Dobývá se Váš pes na dveře:

ANO
ANO

NEŘEŠÍ JE

NE

NE

NEVÍM

NE
otevře si dveře: ANO

NE

9. Jaká je povaha Vašeho pejska? (společenský, aktivní, pohodář, popište jeho povahu)
____________________________________________________________________________________________
10. Kde máte Vašeho psa, když nejste doma? (puštěn doma a kde?, v kotci, v kleci aj.)
____________________________________________________________________________________________
11. Venčení (pes ubytován doma). V kolik nejdříve ráno a v kolik nejpozději večer?
____________________________________________________________________________________________
12. Zdravotní stav – prodělal nějaká onemocnění, operace, kastrace?
ANO
NE
a
JAKÉ?
____________________________________________________________________________________________
13. Léky, alergie - bere pejsek léky? Je alergický? (na co, léky, dávkování)?
____________________________________________________________________________________________
14. Kdy a čím byl pejsek ošetřen proti vnitřními a vnějšími parazity? Měl někdy blechy?
____________________________________________________________________________________________
15. Kam jezdíte s pejskem, když má zdravotní potíže, nebo na očkování?
____________________________________________________________________________________________
16. Co má Váš pejsek rád?
____________________________________________________________________________________________
17. Co Váš pejsek nemá rád?
____________________________________________________________________________________________
18. Je něco, co by jsme měli o pejskovi ještě vědět?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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19. Jsou některé zvláštní požadavky, které bychom jste chtěli pro pejska zajistit?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
20. Zvládá pes nějaké povely? Jaké?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

1. Dotazník byl vyplněný majitelem, nebo objednavatelem ubytování.
2. Údaje o psovi jsou pravdivé a podle skutečností.
3. Pokud však majitel neuvedl pravdivé informace, nebo se změní chování psa v průběhu ubytování, bude se
postupovat podle provozního řádu hotelu, který si zákazník řádně přečetl a souhlasí s ním.
4. Zákazník souhlasí s podmínkami přijetí psa do hotelu.
5. Veškeré dokumenty si lze přečíst přímo v hotelu nebo na www.doghotelmalonty.cz.
6. Tento dotazník je přidán k ubytovací smlouvě.
7. Tento dotazník má 2 listy.
8. Tento dotazník je nedílnou součástí ubytovací smlouvy.
V Malontech dne _____________________
Podpis majitele/objednavatele ubytování psa _______________________________

Podpis provozovatele hotelu ___________________________________
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