PAKAITINĖS REGISTRACIJOS FORMA

LT

Šią formą pildo tik tie asmenys, kurie neturi galimybės interneto svetainėje https://www.einreiseanm eldung.de užpildyti
skaitmeninės atvykimo registracijos formos .
Kiekvienas asmuo pildo vieną formą. Už nepilnamečius ir globojamus asmenis pildo ir pasirašo asmenys, kuriems suteikta globos arba rūpybos
teisė.
Formą pildykite didžiosiomis raidėmis. Tarpuose palikite vieną tuščią langelį.
Tinkamai užpildytą formą įteikite vežėjui arba institucijai, vykdančiai tarptautinio eismo policijos kontrolę, pareikalavus.
Už neteisingai pateiktus duomenis gali būti skiriama administracinė bauda iki 25 000 EURŲ.

INFORMACIJA APIE KELIONĘ: 1. Vežėjo įmonės pavadinimas

2. Reiso/maršruto numeris 3. Sėdima vieta

4. Atvykimo data (MMMM/MM/DD)
2

0

5. Išvykimo vieta (prašome įrašyti miestą ir šalį)

6. Per (pildykite, jei teko persėsti)

ASMENS DUOMENYS:

7. Pavardė

8. Vardas (ai)

9. Lytis
mot.

10. PILIETYBĖ

vyr.

11. Gimimo data (MMMM/MM/DD)

įv.

□
□
□

TELEFONO NUMERIS(IAI), kuriuo (kuriais), jei prireiktų, galima būtų su Jumis susisiekti , su šaliies ir miesto kodais:
12. Mob. tel.
13. Darbo

14. Namų
14. El. paštas
ADRESAS / B UVIMO VIE TOS VOKIE TIJ OJE ADRESAS
15. Viešbučio pavadinimas (jei apsistosite viešbutyje)

17. Gatvė ir namo numeris (tarp gatvės ir namo numerio prašome palikti tuščią langelį)

19. Miestas

18. Buto numeris

20. Federalinė žemė

21. Pašto indeksas

KITI ADRESAI, KUR KETINATE APSISTOTI PER ARTIMIAUSIAS 10 DI E N Ų :
22. Viešbučio pavadinimas (jei apsistosite viešbutyje)

23. Gatvė ir namo numeris (tarp gatvės ir namo numerio prašome palikti tuščią langelį)

25. Miestas

24. Buto numeris

26. Federalinė žemė

27. Pašto indeksas

PARAŠAS, kuriuo patvirtinate duomenų teisingumą:

Tinkamai užpildytą pakaitinės registracijos formą:




atvykę tiesiogiai iš Šengeno erdvės rizikos zonai priskirto regiono turite atiduoti vežėjui,
atvykę tiesiogiai iš rizikos zonai priskirto regiono, nepriklausančio Šengeno erdvei, turite atiduoti federalinei policijai
pasienio kontrolės metu,
nepriklausomai nuo pasirinkto vežėjo, formą, - jei jos neįteikėte vežėjui, - reikia atiduoti, kai to pareikalauja federalinė
policija, vykdanti sienų kontrolę.

Visais kitais atvejais atvykę nedelsdami išsiųskite pakaitinės registracijos formą šiuo adresu:
Deutsche Post E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim

