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Katt Cafe
Отказ от отговорност

Аз, ГОСТЪТ НА KATT CAFE, признавам и се съгласявам със следното:

1. Преди влизане в стаята получих консултация за правилната грижа за котките и
бях уведомен/а за признаците на раздразнение и агресия, които могат да бъдат
проявени у животните. 

2. Наясно съм, че интеракциите с котки могат да доведат до нараняване,
включващо, но не ограничаващо се до ухапване и/или надраскване, без
предупреждени и/или провокация. Влизайки в стаята с котки, аз съзнателно и
доброволно поемам цялата отговорност и рискове, за които съм бил/а
предупреден/а преди влизането ми вътре, включително, но не ограничаващо се
до:  ухапвания; драскотини; инфекции; болести; алергии; физически, емоционални
и финансови щети; някои или всички от които могат да бъдат тежки.

3. Запознат/а съм с това, че котките, живеещи в стаята, идват от различни среди,
включително, но не ограничаващи се до бездомни, изоставени, неглижирани,
малтретирани, и могат да имат здравословни и/или поведенчески проблеми.

4. Обещавам, че ще се отнасям внимателно и с уважение към котките, и ще следя
за признаци на раздразнение и агресия, както съм бил/а предупреден/а преди
влизането ми в стаята.

5. Въпреки че Katt Cafe се стреми котките да са здрави и обезпаразитени, не може
да гарантира пълна здравословна и психическа  стабилност, както и липсата на
паразити или други нарушения в общото състояние на котките. При забелязани
признаци за нередност у животното се задължавам незабавно да уведомя
персонала на Katt Cafe.

6. Ако претърпя наранявания, изискващи медицинско или друго лечение от
какъвто и да е вид, в следствие на  агресия, болести, алергични реакции, получени
пряко или косвено в резултат на влизане в стаята с котки или каквато и да е
дейност, свързана или не свързана с животните в кафенето и/или служителите, аз
се съгласявам да нося пълна отговорност, правно, финансово или по друг начин,
за всички разходи или други, възникнали в резултат на такива ситуации.

Влизайки в котешката стая, всички посетители се съгласяват
със следното:



Katt Cafe
Отказ от отговорност

7. Напълно разбирам рисковете и с настоящото се съгласявам, че аз, от мое име и
мои наследници, изпълнители, настойници, администратори, законни
представители, наследници и възложители, обещавам да не предявявам законни
искове или действия срещу Katt Cafe, представлявано от "Ливонест" ООД,
неговите собственици, служители, доброволци, агенти, партньори.

8. Разбирам, че всякакви наранявания или други повреди могат да възникнат от
моите собствени или други действия, бездействие или небрежност и въпреки това
поемам всички свързани рискове, известни и непознати за мен.

9. Аз съм над 18 години.

АКО ГОСТЪТ Е НЕПЪЛНОЛЕТЕН, РОДИТЕЛЯТ/НАСТОЙНИКЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА със
следното:

Аз, родителят или настойникът на влизащия, нося пълна отговорност за
непълнолетния гост и приемам условията, изложени по-горе. Аз ще нося пълна
отговорност за непълнолетния участник и приемам поемането на рискове, както е
описано по-горе. 


