
РОЗПИСКА  ТУРИСТА 
 

НОМЕР ЗАМОВЛЕННЯ:  
 

 
Я,  (П.І.Б.  туриста)_______________________________________________________________ 
 
ПОГОДЖУЮСЬ  з тим,  що мій  закордонний паспорт  (проїзний  документ моєї дитини)  з  
 
діючою шенгенською  візою  на період туру   з  __________   по_____________    
 
Буде  знаходитись  у   КЕРІВНИКА  ГРУПИ. 
 
На  руки я  отримую  копію  першої  сторінки  закордонного паспорта і  копію діючої  візи. 
 
А  також,   коли  я  замовляю   і оплачую  тур: 
Я ознайомлений з програмою туру, переліком послуг, що входять у вартість та основними правилами 
оформлення віз для туристів. 
Зобов’язуюсь  вчасно надати закордонний паспорт (проїзний документ дитини) з терміном дії не 
менше пів року після закінчення туру та наявною в ньому чистою сторінкою для візи і місцем для 
чотирьох штампів. 
Я усвідомлюю, що компанія, яка надала запрошення, та компанія, що виконує послуги з оформлення 
виїзних документів (в подальшому „Виконавець„) не можуть вплинути на рішення посольства про 
видання  візи, а також на термін оформлення візи та дати отримання готових документів. 
Я усвідомлюю, що термін оформлення візи та рішення про відкриття візи є прерогативою поліції та 
еміграційних служб Країн Шенгенської Угоди.  На вимогу Консульства  зобов’язуюсь надати необхідні  
додаткові документи та при потребі  з’явитись в консульство на співбесіду. 
Мені відомо, що фірма „Виконавець„  не несе відповідальності за відмову посольства у видачі візи, а 
також за втрату внаслідок цих дій придбаних наперед проїзних документів і Консульського  збору. 
Я зобов’язуюсь не порушувати термін перебування в Країнах Шенгенської Угоди, вказаний у візі і 
використовувати туристичну візу виключно в цілях туризму. 
Зобов’язуюсь не звертатись з проханням про представлення  мені УБЕЖИЩА та про представлення  
мені роботи  в  країнах Країнах Шенгенської Угоди. Не займатись торгівлею спиртними  та  табачними 
виробами на території Країн Шенгенської Угоди. 
Зобов’язуюсь Не порушувати  законодавство Країн Шенгенської  Угоди.  
Я погоджуюсь  з  передачею моїх даних,  вказаних в  Анкеті  Туриста компетентним органам Країн 
Шенгенської  Угоди.  
Я з  впевненістю заявляю, що  Анкета Туриста заповнена  мною добросовісно,  вірно  і  повністю. Я 
усвідомлюю, що вказання  мною  неправдивих  свідчень  можуть призвести  до  відмови у  візі.  
  
 
 
Дані вказані мною вірно, 
 
Підпис туриста____________________  
 
Дата заповнення ___________________ 
 


