REGULAMENTO PRAÇA PET
PARA MANTER UMA BOA CONVIVÊNCIA, PEDIMOS QUE LEIA ATENTAMENTE AS NORMAS
ABAIXO:
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O acesso de cães é permitido no Boulevard Shopping, no entanto, para
manter a segurança e conforto de todos, são permitidas apenas raças de
pequeno porte e/ou médio porte, com no máximo 60 cm e/ou pesando
até 25 kg.
Por motivos de segurança e tranquilidade de todos os clientes, não são
permitidas no shopping e na “Praça Pet” as raças de guarda ou caça,
como: Rotweiller, Pitbull, American staffordshire, Dobermann, pastor
alemão, Dogo argentino, mastiffs, fila e/ou similares, mesmo que estejam
utilizando focinheiras.
O espaço “Praça Pet” é de uso comum de todos os clientes do shopping,
sendo possível a entrada de animais para aqueles que desejarem realizar
lanches e refeições no local, acompanhado do seu pet.
Será permitida a entrada apenas dos pets acompanhados de seus
respectivos donos
É proibida a permanência de pets sem a presença de seus respectivos
donos no espaço.
Será disponibilizado petiscos, água e demais itens de utilização para os
pets, ficando a cargo dos seus donos a autorização do consumo dos
produtos.
Não é permitido que os pets fiquem em cima de mesas, cadeiras ou
bancos existentes no espaço.
Lembramos que todos os pets deverão estar vacinados e saudáveis. O
shopping poderá solicitar a carteirinha de vacinação para conferência.
Em caso de mau comportamento, briga ou indisposição entre os pets, ou
ainda, caso alguma norma acima não seja atendida, reservamo-nos o
direito de solicitar a retirada do animal e dos respectivos responsáveis do
espaço.
Para manter a ordem, a tranquilidade e o bom relacionamento entre os
animais no espaço do shopping, contamos com a sua colaboração para o
cumprimento das normas.
Ao acessar o shopping, o tutor fica ciente da responsabilidade pelos atos
do animal. Se houver dano a outros pets, pessoas ou ao espaço, o
responsável deverá cumprir o devido ressarcimento.

