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

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:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Organ wydający:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data upływu ważności:………………………………………………………………………………………………………………………..
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…………/………/2017 wraz z :
Pełne Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………………… …………………… …………
Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miasto:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data wydania oraz ważności dowodu/paszportu: ……………………………….……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer dowodu/paszportu :…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..
Podpis opiekuna wydającego zgodę

ALBANIA-Warunki Uczestnictwa

Osoba sprawująca opiekę nad nieletnim (jeden z rodziców, babcia, dziadek, siostra, ciocia
itd.) podczas pobytu w Grecji bez obecności obojga opiekunów prawnych, oraz wyrażająca
chęć uczestnictwa w wycieczce do Albanii jest zobowiązana dostarczyć do biura Korfu Magic
Tours zaświadczenie potwierdzające zgodę na przekroczenie granicy podpisaną przez
pełnoprawnego opiekuna nieobecnego podczas wycieczki w języku polskim oraz angielskim.
Rodzic posiadający władzę rodzicielską, ma prawo do współdecydowania o istotnych
sprawach dotyczących dziecka. Należą do nich m.in. wyjazd małoletniego za granicę –
zarówno na pobyt stały, jak i w celach wypoczynkowych.
Wymagane jest również posiadanie zaświadczenia potwierdzającego sytuację w której:
•

jeden z rodziców nie żyje;

•

jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma tę władzę zawieszoną
bądź też ograniczoną i jej zakres nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii
wyjazdów dziecka za granicę;

•

ojcostwo nie zostało ustalone.

Pamiętaj! Sam fakt zgody rodzica na wyrobienie dowodu osobistego czy paszportu nie jest
równoznaczny ze zgodą na wyjazd dziecka poza granice kraju.

Dane z paszportu /dowodu osobistego muszą być zgodne z dokumentem z którym
będą Państwo przekraczać granicę.

