Woof Land by Tails Project
REGRAS DO PARQUE PARA VISITANTES
O comportamento do seu cão é da sua inteira responsabilidade;
Solte o seu cão apenas quando estiver na área de transição;
A porta do recinto deve ser mantida fechada;
Tenha uma trela sempre à mão;
É obrigatório o uso de coleira;
Manter o seu cão sempre sob vigilância;
Todos os dejetos do seu cão devem ser recolhidos de imediato;
Evite a utilização de brinquedos dentro do Parque Canino;
Reservado a cães saudáveis, vacinados, desparasitados e identificados

(coleira,peitoral ou chapa identificativa);
O Parque Canino não é um canil;
Cães com comportamentos agressivos não poderão frequentar o local;
O cão deve ser acompanhado por um indivíduo com idade mínima de 16 anos;
Proibida a entrada de cadelas com cio.

PARK RULES FOR VISITORS
Your dog's behaviour is of your entire responsibility;
Unleash your dog only when in the transition area;
The main door must be kept closed;
Always keep a leash at hand;
Your dog must wear a collar inside the Canine Park;

Keep your dog under surveillance;
All of your dog's waste should be collected immediately;
Avoid using toys inside the Canine Park;
Reserved for healthy, vaccinated, dewormed and
identified dogs (using dog collars, harnesses or nameplates);

The Canine Park is not a kennel;
Dogs with aggressive behaviour will not be able to attend the area;
The animal should be accompanied by an individual with a minimum age of 16 years old;
Entry is not allowed for dogs in heat.

Woof Land by Tails Project
REGRAS DA ESCOLA E ATL TAILS PROJECT
Todos os cães para frequentarem a escola e o ATL devem ser submetidos a uma avaliação;
Os tutores devem preencher uma ficha de inscrição com os seus dados e do cão;
Os cães devem estar vacinados, desparasitados e microchipados;
Os cães devem estar obrigatoriamente vacinados contra a Tosse do Canil;
Deve ser sempre apresentado o boletim de vacinas.

SCHOOL AND DAYCARE TAILS PROJECT RULES
All dogs attending school and daycare must undergo an evaluation;
Tutors must submit an application with their details as well as the dogs';
All dogs must be vaccinated, dewormed and microchipped;
Dogs must be vaccinated for Kennel Cough;
The vaccination booklet should always be presented.

TABELA DE PREÇOS PRICE TABLE
Público Geral
General public

Colaborador
Collaborator

por hora per hour

4€

3,40€

por dia per day

24€

20,40€

Mensalidade Monthly fee
1x semana 1x a week

69,90€

63€

2x semana 2x a week

89,90€

81€

3x semana 3x a week

109,90€

99€

4x semana 4x a week

119,90€

108€

5x semana 5x a week

139,90€

126€

6x semana 6x a week

159,90€

144€

a) Valor de transporte não incluido no preço Transport value not included in the price
b) Na inscrição de mensalidades, temos uma taxa de inscrição no valor de 15€
Monthly fees registration costs a fee of 15€
c) Serviço de transporte é requerido como um serviço separado com um valor de 1,50€
dentro do concelho de Faro ou Loulé (para outros concelhos o preço é definido com
o cliente em questão) Transport service is required as a separate service with a value
of €1.50 within the municipality of Faro and Loulé (for other municipalities the price is set
with the customer in question

