Material de AUXÍLIO RÁPIDO a recursos específicos do coworking.
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Regras básicas para utilização
do Ambiente Pet Friendly
É permitida a entrada de cães de pequeno e médio porte. E só podem
circular pelo coworking e suas dependências de guia e coleira, no colo do
dono ou mantido no "PetHotelzinho" existente no jardim externo
coberto, área criada para deixa-lo confortável, seguro e sozinho quando
necessário, inclusive com petiscos disponíveis na recepção.

Regulamento:
1- A responsabilidade pelos animais é exclusiva dos proprietários, inclusive o recolhimento de dejetos, contamos com
saquinhos descartáveis à disposição no jardim externo e catador próprio para quando necessário.
2- Não é permitida a entrada de cães na copa, toaletes, exceto cães-guias.
3- O tempo de permanência máxima do pet no "PetHotelzinho" é de 1 hora e meia, pois se trata e local temporário e
esporádico para deixar o pet quando necessário, assim como nas presilhas de coleira disponíveis no espaço. A
responsabilidade de manter água potável e petiscos ou ração nos "comedouros disponíveis", é de responsabilidade do
proprietário do pet, porém claro pode contar com a ajuda de algum colaborador do coworking, bastando solicitar.
4- Cães não acostumados a socializar e se comportar em ambientes com movimentação, devem ter sua permanência nas
dependência do coworking evitada, e caso estiverem causando muito barulho (latidos) pedimos para que o mesmo não
permaneça no ambiente.
5- É permitido a permanência de cães dentro de salas privativas, contanto que o pet seja do responsável pela sala ou o
mesmo autorize seu dono a entrar e permanecer neste espaço.
6- Não será permitida a entrada de raças como: Pitbull, Bull Terrier, Doberman, Rottweiller, Akita, Dogue Argentino, Dogue
Alemão, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor- Belga de Malinois e Rhodesian Riggeback ou cãoes maiores que 70cm de
altura.

Por mais que o ambiente do coworking permaneça de portas fechadas na maior parte do tempo, caso for manter seu pet no
"PetHotelzinho" o mesmo deve ter sua coleira afixada nas presilhas disponíveis no local, afim de que ele não pule do
cercadinho e tenha risco de fuga, ou mesmo caso precise se ausentar por alguns instantes apenas, a área externa tambem
conta com outras presilhas para fixar a coleira e deixa-lo seguro!

