
 

 
Av. Principal qd.2 lts 15-17. Residencial São Vicente. Anápolis-Go 

Site: www.lumaadestramento.com.br 
                                                     Fone: 3316-5465/9221-6012 /8273-8504 
 

TERMO DE HOSPEDAGEM E DE RESPONSABILIDADE  
 

Nome do canino:                                            Raça:                                            Idade: 
                       Macho ( )                     Fêmea( ) 
Proprietário:______________________________.RG:________________.CPF:____________________. 
Endereço: _____________________________________________________________________________.  
Telefone: ______________/_____________. E-mail:___________________________________________.                             
Veterinário responsável:__________________________.Tel: _______________/________________. 
Data de entrada: ___/___/___                                 Horário: ___:___.   
Saída Prevista: ____/____/____. 
Se for cadela, está no cio, ou próximo de entrar no cio?    Sim (  )          Não (  ) 
 
                  O animal acima descrito fica hospedado no canil/hotel Luma, a partir da data acima citada até sua 
retirada pelo proprietário ou alguém por ele devidamente autorizado. O canil/hotel se compromete com os 
cuidados de limpeza e bem estar do animal hospedado. 
                  A hospedagem não inclui alimentação e cuidaddos veterinários. O proprietário deverá trazer a 
alimentação do seu animal. É obrigatório o uso de carrapaticida do tipo Frontiline, Fiprolex, Nexgard ou 
Bravecto antes da entrada no Canil. As vacinas e vermífugos também devem estar em dias(Trazer 
carteira de vacinas). Se necessário algum cuidado clínico, será realizado e cobrado ao proprietário junto com 
a hospedagem. Se trouxer brinquedos e outros utensílios de uso do animal, deverá anotar no verso deste. Se 
desejar que seja dado um banho no animal antes da entrega deverá informar seu desejo, para que seja 
informado do valor. A diária começa ás 13:30 e termina ás 11:30. O animal deverá ser retirado apenas no 
período entre 08:00 ás 18:00 hs, pelo proprietário, ou alguém devidamente autorizado por ele. A entrada ou 
saída de cães se dará apenas até o Sábado á tarde, ou seja, não recebemos nem entregamos hóspedes no 
Domingo. Ao assinar este Termo de hospedagem, o proprietário declara estar de acordo também com os 
Termos e Responsabilidades descritas no verso deste. 
 
                VALOR DA DIÁRIA: R$_________.    (Conforme acertado com o proprietário) 

 
NÃO HOSPEDAMOS ANIMAIS COM DOENÇAS CONTAGIOSAS. 

 
 

____________________________ 
Proprietário                                                                                                   

                                                                                           Termo de responsabilidade no verso 



 

 

TERMOS DE RESPONSABILIDADE NA HOSPEDAGEM 

Como em toda atividade que envolve seres vivos, a hospedagem de animais está sujeita a imprevistos. O stress da 
saída de casa, da separação do dono, a viagem e mesmo da mudança da rotina de exercícios, fazem com que 
nossos amigos se comportem de forma diferente do normal e muitas vezes abalam seu sistema imunológico.  

Isso pode fazer com que condições ocultas ou auto imunes apareçam durante a hospedagem ou na volta para casa.  
Alergias, eczemas, bordetella (tosse/gripe) e até erlichia e babésia (doenças de carrapato) podem aparecer durante 
ou logo após uma hospedagem sem terem necessariamente sido contraídas no canil. Algumas doenças têm períodos 
de incubação que vão de semanas a meses, e geralmente se manifestam quando existe um fator de stress. Da 
mesma forma, condições cardíacas, respiratórias e articulares entre outras, podem passar anos escondidas e 
aparecem durante um período de hospedagem com exercícios mais freqüentes que o normal do cão. 

Fora isso, em toda atividade física e de interação social, acidentes podem acontecer. Patas raladas, arranhões  
brincando com os outros cães, irritações na pele por conta da natação diária ou de picadas de insetos no gramado, 
mordidas de brincadeira que pegam de mau jeito, acontecem, e devem ser consideradas como “parte do pacote”. 
Afinal quem de nós nunca caiu e se ralou no colégio ou pegou uma virose na colônia de férias... Faz parte de ser 
criança... E de ser cachorro... 

A incidência desses acidentes é mínima, e geralmente uma boa lavada e uma pomadinha resolvem a questão, mas 
é importante que os donos estejam conscientes desta possibilidade e de acordo com os riscos e responsabilidades.  

No caso de algo acontecer algo durante a hospedagem, o canil tentará contatar o proprietário ou o contato deixado 
pelo mesmo, assim como o veterinário do cão, para informá-los da situação e decidir que medidas tomar. Caso 
estes contatos não sejam conseguidos ouviremos nosso veterinário e tomaremos as providências que julgarmos 
necessárias, o que significa que faremos com o hóspede o que eu faria com o meu cão se fosse o caso. 

É importante, mais uma vez, que fique claro que as despesas com tais eventualidades, independentemente de sua 
natureza ou motivo, serão de responsabilidade total do proprietário e não influenciam em nada no valor da 
hospedagem ou de qualquer outro serviço prestado pelo canil. 

Acreditamos que prestamos um bom serviço por que existe confiança e acordo entre nós e os proprietários de 
nossos hóspedes, e que esses têm a certeza de que agimos de forma honesta e responsável, e que todas as 
medidas de segurança necessárias são tomadas pelo canil, tanto em estrutura quanto em manejo dos hóspedes. 
Desta forma, concordamos que em caso de acidente, esse deve ser encarado como tal e portanto o canil não pode 
ser responsabilizado. 

Por isso encorajamos sempre uma visita prévia ao canil, antes da data da hospedagem, para vistoria de nossas 
instalações, terreno, forma de manejo, conversa com pessoal, etc.  

Todos sabemos como nossos amados filhotes são capazes de “aprontar”, e é impossível prever todos os seus atos. 
 Temos certeza que estamos no caminho certo por conta do sucesso de nosso hotel durante todos esses anos e da 
amizade dos muitos hóspedes e proprietários que conquistamos até hoje. 
 
 
 

_______________________________________________. 
                                                       

PROPRIETÁRIO 
 
 


