AUSTRALIA – WIZA TURYSTYCZNO-BIZNESOWA-e-visitor
Dane personalne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwisko
Imiona
Płeć / data urodzenia / stan cywilny
Miasto / województwo i kraj urodzenia
Kraj zamieszkania
Nr paszportu / data wydania i ważności / organ wydający
Podać typ wizy –DO 3 MIESIĘCY / DO 6 MIESIĘCY / DO 12 MIESIĘCY
Osoby podróżujące razem do Australii
(dane: imiona i nazwisko / data urodzenia / pokrewieństwo)
9. Podać inne używane nazwiska (np. panieńskie)
10. Podać inne posiadane obywatelstwa
11. Podać członków rodziny nie podróżujących do Australii – tylko małżonkowie i dzieci
(dane: imiona i nazwisko / data urodzenia / pokrewieństwo / adres zamieszkania)

Dane adresowe:
1.
2.

Adres zamieszkania (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo)
Podać telefony: domowy, praca, komórkowy

Status zawodowy:
1.
2.
3.

4.
5.

Zatrudniony / samo zatrudniony lub właściciel / emerytura lub renta / uczeń lub student
Wykształcenie
W przypadku pracy podać
- nazwę firmy,
- dokładny adres firmy i numer telefonu,
- czym się zajmuje Firma
- stanowisko
W przypadku emerytury lub renty podać rok i miesiąc zakończenia pracy, ostatnie miejsce pracy i stanowisko
W przypadku szkoły lub studiów podać nazwę i adres szkoły, kierunek i prowadzony rok nauki

Informacje o podróży:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kto finansuje podróż, jeśli nie samodzielnie podać dane personalne osób, ich adres zamieszkania i stopień
pokrewieństwa
Czy trakcie wizyty będzie podróż do innego kraju (podać gdzie)
Cel podróży (Turystyka / Turystyka zorganizowana / prywatny / rodzinny)
Podać dokładne daty podróży do i z Australii
Podać przybliżony plan podróży na terenie Australii (odwiedzane miejsca, daty)
Czy będzie podejmowana jakakolwiek nauka na okres dłuższy niż 4 tygodnie
Podać dokładne dane kontaktowe osób odwiedzanych w Australii (imiona i nazwiska, daty urodzenia, stopień
pokrewieństwa, dokładny adres zamieszkania, telefony kontaktowe dom, komórka, praca)
Czy będzie niezbędna pomoc medyczna na terenie Australii. Podać przyczyny.

PROSZĘ DOŁĄCZYĆ SCAN / KOPIĘ STRONY ZE ZDJĘCIEM Z PASZPORTU

