АНКЕТА ТУРИСТА ДЛЯ КРАЇН ШЕНГЕНСЬКОЇ УГОДИ
Назва туру
Дата поїздки
Номер заявки

ИНФОРМАЦІЯ ПРО ТУРИСТА
1

Прізвище та Ім'я

2

Інше прізвище, дівоче/колишнє прізвище (латиною і українською мовою)

3

Дата, місто і країна народження:

4

Громадянство:

5

Сімейний стан:

6

Індифікаційний номер:

7
8

Адреса прописки з поштовим індексом (по паспорту):
Мобільний телефон:

9

Домашній телефон:

згідно закордонного паспорту (ЛАТИНОЮ)
згідно закордонного паспорту (УКРАЇНСЬКОЮ)

ПАСПОРТНІ ДАНІ
1
2

Серія та номер національного паспорта
Закордонний
паспорт

Серія та номер
Орган, який видав
Дата видачі
Дійсний до

3

Дані всіх попередніх відвідин Країн Шенгенської угоди (країна, терміни дії візи):

1

Місце роботи/навчання:

2

Адреса роботи/навчання:

3

Посада:

4

Контактний телефон (робочий):
по якому візовий офіцер може у будь-який час уточнити інформацію, яка цікавить його
 Я підтверджую, що я не був (не була) депортований з жодної країни – учасниці шенгенської угоди.
 Я підтверджую, що відомості, наведені в анкеті, відповідають дійсності.
 Я попереджений про те, що у випадку наведення неправдивих відомостей в анкеті, мені може бути відмовлено у видачі візи.
 Зобов'язуюсь вчасно надати: 1) закордонний паспорт (проїзний документ дитини) в акуратному стані, з терміном дії не менше 90 днів після
закінчення туру та наявними в ньому 2 чистими сторінками (додатково по 1 чистій сторінці на кожну вписану в паспорт дитину, на яку
відкривається віза).2) Дві кольорові фотографії, розміром 3,5х4,5см, без куточків, зроблені за останні 6 місяців, чіткі, чисті і контрастні,
видрукувані на папері високої якості на світлому фоні, зроблені фас, які виразно показує очі і обличчя з обох сторін від верхівки голови до
верхньої частини плечей так, щоб обличчя займало 70 – 80% фотографії (3,1 – 3,6 см по висоті), без головного убору, погляд прямо, із
закритими устами, обличчя не може бути прикрите волоссям. Фотографія не може бути сканована!
 Я погоджуюсь з тим, що фірма, яка запрошує, та Туроператор, який виконує послуги з оформлення виїзних документів, не можуть вплинути на
рішення консульства про надання візи для в'їзду до країн шенгенської угоди, а також на термін оформлення візи та дати отримання готових
документів.
 На вимогу консульства зобов'язуюсь донести всі додаткові документи, які будуть від мене вимагатись.
 Я погоджуюсь з тим, що Туроператор не несе відповідальності за відмову консульства у видачі візи, а також за втрату внаслідок цих дій
придбаних наперед проїзних документів та понесення інших витрат.
 Зобов'язуюсь не порушувати термін перебування в країнах шенгенської угоди, вказаний у візі, та використовувати туристичну візу виключно з
метою туризму.
 Мені відомо що сплачений мною консульський збір та / або інші витрати пов‘язані з оформленням візи, у разі відмови у видачі візи, не
повертаються.
 Я знаю, що відповідно до розпорядження візових відділів Консульства Шенген угоди, по поверненню з туристичної поїздки, туристів можуть
зобов’язати надати свої закордонні паспорти в консульства,для контролю строків повернення, також можливий варіант особистої подачі і
показу паспорта після повернення з поїздки, інтерв’ю з П.Консулом.
 Мені відомо,що туристична фірма не несе відповідальність за проходження кордону туристів з власними відкритими Шенген візами. В разі, не
проходження митного та паспортного контролю туроператор претензій не приймає.
 Підписанням даної анкети я даю свою згоду на збір та обробку Туроператором моїх персональних даних з метою виконання своїх функцій з
підготовки та подачі документів в консульські установи за моїм замовленням та від мого імені. Також підтверджую ,що я повідомлений(а) про
включення в базу персональних даних Туроператора, про права, передбаченні Законом України «Про захист персональних даних», про мету
збору даних третіх осіб, яким передаються персональні дані.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ/НАВЧАННЯ

Дата заповнення: ________________
*просимо заповнювати усі пункти анкети

Підпис туриста: ________________

