Működési szabályzat

A cicapanzióban cicák elhelyezése történik megőrzés céljából. A panzióban zsilip rendszer
működik, a szökés megakadályozására. A cica vendégek külön – külön kennelekben vannak
elszállásolva (kivéve az egy családból érkezők). Az elkülönítés és a zárt hordozóban való
érkezés, távozás megakadályozza a cicák verekedésből adódó sérülését, fertőzések átadását.
Az állatok elhelyezéséről (melyik épületbe és azon belül melyik kennelbe kerül) a panzió
dolgozói döntenek, szakmai alapokon.
Amennyiben a gazdi nem tartja be a panzió szabályzatát, a panzió nem vállal felelősséget a
cica vendégek épségéért.
A panzió kötelessége, hogy a jó gazda gondosságával vállalja a cicák gondozását, megőrzését.
Érkezéskor megtörténik a nyilvántartásba vétel, a kitöltött Bejelentő lap alapján. Valamint az
egyeztetés az etetéssel, gondozással kapcsolatban. Átadásra kerül az oltási könyv vagy
állatútlevél.
A panzióban kizárólag előre egyeztetett időpontban és nyitvatartási időben fogadunk
vendégeket, látogatókat.
Előleg fizetése nem szükséges, a gondozási díjat utólag, távozáskor kell kiegyenlíteni
forintban, készpénzben. A lefoglalt időszakot az utazás elmaradása esetén legalább 3 nappal
előbb kell lemondani, ellenkező esetben ki kell fizetni a lefoglalt időszakot.
Nyitvatartási időn kívüli érkezésnél-távozásnál 4800.-Ft ügyeleti díjat számolunk fel a
gondozási díjon felül. Két – három napos tartózkodásnál (pl. péntek, szombat, vasárnap)
minden megkezdett napot ki kell fizetni, hosszabb tartózkodás esetén az időtartamtól
függően engedményt adunk.
A panzióban minden szükséges felszerelés megtalálható, minden vendég távozása után
fertőtlenítő takarítás történik. A kenneleket a cica vendég itt tartózkodása alatt naponta
takarítjuk. Bármilyen otthoni felszerelést lehet hozni, de a panzió dolgozóinak hatáskörébe
tartozik a saját felszerelés elhelyezése, esetleg mellőzése.
Étkezést biztosítunk, vagy hozott táp esetén kedvezményt adunk az árból.
Az érvényes állategészségügyi előírások miatt nyers étellel NEM áll módunkban etetni.
A panzióban egészséges, oltásokkal rendelkező, parazitamentes cicákat fogadunk.
A panzióban tartózkodás ideje alatt történő baleset vagy betegség esetén értesítjük a
tulajdonost, a panzió orvosához (Budatétényi Állatkórház) szállítjuk a cicát és az orvos
utasításai alapján járunk el a továbbiakban.
Abban az esetben, ha a tulajdonos az előzetesen megadott időszak letelte után 10 napon
belül nem jelentkezik a cicáért, a bejelentő lap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a cicát
menhelyre adjuk.
A bejelentőlap aláírásával a felek elfogadják a Macsmancs Cicapanzió Működési szabályzatát,
valamint a befogadási feltételeket és az egészségügyi ellátásra vonatkozó előírásokat.

