NEDOPROVÁZENÉ DÍTĚ / UNACCOMPANIED MINOR

Nedoprovázené dítě: 6 - 11 let (včetně).
Děti mladší šesti let nejsou akceptovány.
Unaccompanied minor: 6 - 11 years (inclusive).
The minors younger 6 years are not accepted anytime.

Jméno / Firstname

Příjmení
/
Surname
Pohlaví / Sex M-F

Věk / Age
Adresa / Address
Země / Country
Flight

Time

Class Date

From

To

Odpovědná osoba - ODLET / Responsible person - DEPARTURE
Jméno / Name
Adresa / Address
Telefon / Phone
Odpovědná osoba - PŘÍLET / Responsible person - ARRIVAL
Jméno / Name
Adresa / Address
Telefon / Phone
Posádka – vedoucí kabiny / Crew - purser

První let / First time flyer

Ano
Yes

Ne
No

Prohlášení rodičů
1. Prohlašuji, že jsem rodičem, opatrovníkem dítěte, a tímto dávám povolení k tomu, aby cestovalo bez doprovodu.
2. Prohlašuji, že jsem obstaral doprovod mého dítěte na letiště odletu a příletu výše jmenovanými osobami. Tyto osoby
zůstanou na letišti až do odletu letadla a nebo budou přítomny v době plánovaného příletu a převezmou dítě.
3. Nebude-li dítě očekáváno na letišti příletu, opravňuji Travel Service, aby podnikl opatření zaručující bezpečnost dítěte
včetně vrácení dítěte na letiště odletu. Souhlasím, že uhradím společnosti travel Service nezbytné a zdůvodněné náklady
a výdaje, které v této souvislosti vzniknou.
4. Prokazuji, že dítě je držitelem platného cestovního dokladu, cestovního pasu, víza a zdravotního osvědčení (pokud je
požadováno).
Declaration of parents
1. I am the parent, guardian of the minor mentioned above and here with give permission for its to travel unaccompanied.
2. I confirm that I arrande person mentioned above, seeing the minor off at the departure will remain at the airport until the
aircraft has departed and the person, named above, meeting the minor at the airport by the scheduled arrival time of the
flight.
3. Should the minor not be met as stated or in the event of the accompaying adult leaving the airport prior departure I
authorise Travel Service to take whatever action they consider necessary too insure minor´s safe custody and comfort
including return of the young passenger to the airport of departure if necessary. I agree to reimburse Travel Service for
the necessary and reasonable cost and expenses resulting from the situation.
4. I certify the minor is in possession of a valid ticket, passportvisa and health certificate (if required).

Jméno rodiče /
Name of parent
Adresa / Address
Podpis / Signature

Datum / date

