WYCIECZKI
REJSOWE

WYMAGANIA DOTCZĄCE
PODRÓŻUJĄCYCH DO ALBANII DZIECI
Albania nie jest krajem UE. W związku z tym przepisy dotyczące podróżujących do Albanii dzieci są zaostrzone. Twoje dziecko musi mieć ze sobą ważny
paszport. Dziecko musi podróżować z rodzicem lub opiekunem. Dziecko
podróżujące z jednym rodzicem, musi mieć zaświadczenie o zgodzie drugiego
rodzica. Jeśli dziecko podróżuje z opiekunem nie będącym rodzicem, musi
mieć pisemną zgodę obu rodziców lub prawnych opiekunów w języku polskim
i angielskim. Jeśli jeden z rodziców ma inne nazwisko niż dziecko, wymagany
jest akt urodzenia dziecka przetłumaczony na język angielski dla potwierdzenia rodzicielstwa. W przypadku jeśli: jeden z rodziców nie żyje, jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska jest zwieszona
lub ograniczona, ojcostwo nie jest ustalone; wtedy należy przesłać przetłumaczone na język angielski zaświadczenie.
Gotowe zaświadczenia w języku polskim i angielskim są tutaj!
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Do władz Policji Portowej Grecji i Albanii,
Ja, niżej podpisana/y:

zamieszkała/y (adres):

legitymująca/y się paszportem/dowodem osobistym:
numer dowodu/paszportu:
data wydania:

data upływu ważności:

organ wydający:

Zaświadczam, iż jestem również pełnoprawnym opiekunem/rodzicem nieletniego:
pełne imię i nazwisko:
data urodzenia:

miasto:

data wydania oraz ważności dowodu/paszportu:
numer dowodu/paszportu:
organ wydający:
Oraz zezwalam na podróż nieletniego do Albanii w dniu

wraz z:

pełne imię i nazwisko:
data urodzenia:

miasto:

data wydania oraz ważności dowodu/paszportu:
numer dowodu/paszportu:

Podpis opiekuna wydającego zgodę
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To the Authority of Greek and Albanian Port Police,
I/we:

address:

with passport/ID number:
expiry date:
l am/are the parent(s), legal guardian(s), with rights or parental authority over the following child:
name:
date and place of birth:

city:

expiry and issue date of passport/ID:
number of passport/ID:
country where passport/ID was issued:
this child has my/our permission to travel with:
name:
number and date of issue and expiry of passport/ID:
issuing authority of passport/ID:
I/we give our permission for this child to travel with

to ALBANIA on:

travel dates:

Signature(s) of person(s) giving consent
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