Centre d’Acollida d’Animals de la Selva
Tossa de Mar, telf. 972.340813
caas@selva.cat
DOCUMENT ACCEPTACIÓ DE LES NORMES DE PASSEIG DEL CAAS
Nom i cognoms:

DNI /passaport
Telèfon contacte
El sota signat es compromet mitjançant aquest document acceptar i fer complir les
normes descrites a l’article 31 del Reglament del CAAS, que a continuació es detallen.
Així mateix accepta la incorporació de les seves dades al Registre de Col·laboradors
del CAAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceptar els horaris de passeig dels animals.
Atendre sempre les indicacions del personal del CAAS.
Els gossos seran recollits i entregats per part dels operaris del CAAS a la porta de
les instal·lacions. Els col·laboradors no podran entrar al centre ni per recollir-los, ni
per entregar-los. Caldrà fer servir el timbre exterior per donar avís als operaris.
En cas que esdevingui algun incident durant el passeig, s’avisarà immediatament a
qualsevol treballador del centre, si esteu lluny feu servir el telf. 972340813.
El menors de 16 anys únicament podran passejar els gossos amb companyia d’un
adult que es farà responsable del menor i signarà el registre.
Els gossos sempre sortiran lligats i en cap moment es podran deixar lliures durant
el passeig. En cas de fugida del gos, cal avisar immediatament al personal del
CAAS.
Cal mantenir sempre la distància de seguretat amb altres gossos que no siguin
companys, entenent com a distància de seguretat aquella que impedeix que dos
gossos s’arribin a tocar.
S’ha de procurar no acostar-se als ciutadans que fan ús del camí i respectar que hi
hagi gent a qui no li agraden els gossos. Durant el passeig es recolliran amb
bosses de plàstic els excrements i es dipositaran al contenidor de brossa.
Tal com preveu la normativa Els menors de 18 anys no podran passejar gossos
classificats com a GPP. (Gossos Potencialment Perillosos), aquest han de ser
passejats en solitari, lligats i amb morrió i només poden ser passejats per persones
posseïdores de la corresponent llicència.

Gos/Gossos

Data i hora

Tossa de Mar, a ........... de .......................... de 2020

