QLANDIA STALIŠČE DO VAŠIH PASJIH KOSMATINCEV

Obožujemo vaše ljubljenčke, vendar jih na sprehod raje peljite v naravo!
V Qlandii razumemo, da so pasji kosmatinci vseh velikosti vaši najdražji ljubljenčki, vendar zaradi
obsežne pretočnosti obiskovalcev in nekaterih omejitev ureditve prostora in ponudbe, jim žal
moramo omejiti vstop v prostore nakupovalnih centrov. Verjamemo, da se bodo vaši ljubljenčki
veliko raje odpravili na sprehod v naravo, v kolikor pa vas pospremijo v nakupovanje, vas lahko
počakajo na za to označenih in posebej urejenih mestih pred nakupovalnim centrom.
V splošnem je vstop psov v nakupovalne centre Qlandia prepovedan, kar je vidno označeno tudi z
nalepko na vseh vhodih v nakupovalni center. Seveda z razumevanjem sprejemamo določene
izjeme, ko je vstop pasjih prijateljev potreben in dovoljen. V centrih, kjer so trgovine za male živali,
lahko vaši ljubljenčki stopijo do dotične trgovine, saj je zaradi pomerjanja opreme in drugih
posebnosti včasih nujno, da je ljubljenček zraven. Psom vodnikom, ki spremljajo slepe in slabovidne
obiskovalce centrov, pa je vstop dovoljen na celotno območje centra.
Kljub opozorilu na vhodu, nekateri obiskovalci svoje kosmatince redno vodijo v nakupovalne centre.
Če gre za manjše pse, ki jih lastniki nosijo v naročju, jim obisk načeloma dovolimo (pod pogojem, da
se žival mirno obnaša in ne povzroča hrupa), pri obisku z večjim psom pa obiskovalca običajno
varnostnik opozori in vljudno prosi, naj svojega štirinožnega prijatelja pusti na za to opremljenih
mestih pri vhodu.
Pred večino nakupovalnih centrov Qlandia je urejen in ustrezno označen privez za pse. Opremljen je
tako, da vas bo lahko vaš mali prijatelj lahko tam v prijetnih pogojih počakal, da opravite svoje
nakupe. Ob privezu je posoda za vodo, glede na letni čas pa privez opremimo še s senčnikom (zaščiti
pred močnim poletnim soncem) ali prijetno toplo preprogo (pokrije mrzla zimska tla).
Včasih obisk nakupovalnega centra s pasjim prijateljem spremljajo izjemne nepredvidljive okoliščine,
ki niso vključene v predstavljeno stališče. Ob pojavu takih okoliščin se prosim obrnite na varnostno
službo ali vodjo centra, in verjamemo, da boste skupaj poiskali najbolj ustrezno rešitev. Ob tem pa
vas naprošamo, da se tudi v vlogi lastnika kosmatinca vprašate, ali je res nujno le-tega vzeti s seboj v
nakupovalni center. Verjamemo, da vas bo vaš mali prijatelj raje počakal doma in se z vami sprehodil
po veliko bolj prijetnih poteh v naravi.
In še kratko pasje opozorilo: Poskrbimo za prijetno in čisto okolico! V kolikor vaš pasji kosmatinec
razmeta ali umaže (sem sodijo med drugim pasji iztrebki), prosimo pospravite in pobrišite za njim.

