Animais de Estimação
Primeiro é preciso pensar no conforto e bem estar do cachorro. O Mega Space
é um ambiente cheio de gente, agitado e barulhento. Pode ser estressante para
o pet que não está acostumado e é sensível a esse tipo de local. Além de
ficar e
 stressado e prejudicar a saúde dele, o animal incomoda, mesmo que sem
querer, as pessoas à sua volta.
Somente serão aceitos animais dóceis e carinhosos, de pequeno e médio porte
(até 15kg). Não permitimos animais que possam causar intimidação,
especialmente das raças: Pit Bull, Bull Terrier, Staffordshire Terrier, Rottweiler,
Fila Brasileiro, Doberman, Mastim Napolitano, Mastiff, American Bully, Chow
Chow, Pastor Alemão, Belga e Suíço, Dog Alemão e cães de raças orientais
(como Akita e Shiba), com exceção dos cães-guias que acompanham

pessoas com deficiência visual.
É obrigatório o uso de coleira no animal e mantê-lo sempre preso à guia, junto
do dono.
Não deixe o cão pular em desconhecidos
O condutor deverá portar os objetos necessários para recolher as sujeirinhas do
seu pet. A limpeza dos resíduos sólidos e líquidos é de inteira responsabilidade
dos donos.
É de exclusiva responsabilidade dos proprietários a guarda e os danos
provocados por seus animais às dependências do Mega Space ou à terceiros.
Caso o seu pet estranhe novos ambientes e costume agir de forma agressiva
com estranhos, crianças ou outros animais, é importante ter atenção redobrada
para evitar qualquer situação desagradável. Em casos mais graves, os
seguranças podem convidar o condutor e seu pet a se retirarem do mall.
Os animais não podem circular no restaurante, por mais que na sua casa o pet
tenha liberdade para entrar na cozinha. Por questão de higiene e respeito,
mantenha o animal longe dessa região, por mais que não tenha nenhuma placa
à vista proibindo a permanência do pet ali.

