
Záďast o udělení schengenského víza
3axsxeHl,Ie Ha iloJryqeHl.Ie [IeHreHcKoř snssr

Tento formulář žádosti je zdarma
BecrrarHas anKera

FOTOGRAFIE
(Dororpa$ux

t. Příjmeni (x)
Óauu.tlu,r (x) 

-

NAvtKCyl)

CÁsr wrrnaanxÁ úňeoŮu
3ÁIIoJIH'{ETC' }{jPEX!EHI4EM,

BbuLAron[.tM Br43y

j Rodné přÍjmení (dříve užÍvané(á) příjmení) (x)
lDaururua npn poxgeuun (npegntywas / -ue rpauianm / -n) (x)

KUZN ET s aVA

Datum podálrí žádosti:

Čislo žádosti o vfuum:

Žádost podána u

I velvyslanectvi/koneulátu

fl společného střediska pro

žádosti

D poskytovatele služby

! obchodního

zpros$edkovatele

! hranice

Název:

E3ine

Spis zpracován:
Podpůmé doklady:

n cestovní doklad

l zdroj obžilry

E pozvríní

! dopravníprostředek

I rut
D daBi:

Rozhodnutí o vízu:

E zamítnuto

E uděleno:

Ea
UL

n lrv
Platnost:

orl

3. Křestní jméno (iména) (x)
Hux / aueHa (x)

/RINA
4. Datum narození (den-měsíc-rok)

,{ara porx4exxx (gext - uecxu - ro4l

9 40 4s24

5' Místo narození
Mecm poNgewrx

MOSKVA
6. Z'emé narozeni

CrpaHa poxg4enux

RVSKA, FEDERI+CE

7. Současná státní přís|ušnost
fpaxaaucrno B Hagroruee BpeMr n l-'Kr

itátní příslušnost při narození' pokud se liší:
.pa'qaHcTBo 

[pI4 poxIeHl,lfi, ecJI'' oT'I'qípTc'

8. Pohlaví
llo.n

I muž .frz.n"M),T(cKoĚ xexcxrrň

9. Rodinný stav
CeueňHoe fionoxel{He

E wobodný/á fržrnatgfuaaná ! rozledený/á
xolocr l rre :alryxeu xerrar / samy;reu pa:aeaeď-a

fl žijícloddě|eně E vdoveclvdova [ jiny1prosím upř€sněte)
He nI}oxI4BagT c cynpvroM saoaeu l aaosa unoe ívmqgrrrr')

10. Y případě nez|etilých osob: příjmen{, jméno, adresa (pokud se tiší od adresy žadstete) a státní přístušnost
vykonavatele rodičovské odpovědnosti / poručníka nebo opatrovníka / zákonného ástupce
ftrx ueconepmeHnoneTHux: $aruuruu, HMJI, aApec (eclx or.LruraercÍ 0T a'qpeca 3aÍBmerr,r) u fp.DKAaHcTBo JrIilIa c
noÍHoMoql4eM po4lrreleň / saxoHHoro npeAcTaBHTejrÍ

11. Případně národní identifikační číslo
Hgerru(pgxaIg{oHxnň rrouep' e$II{ HMeeTc'

|2. Druh cestovního dok|adu
Tun flpoe3ÁHoro ÁoKyMeHTa

Ý
}ěrl běžný cestovní pas LJ dip|omatický pas D služební pas ! úředni pas

odxvHrrii nacnop.r Áururouaruqecxraž [acnopT crryx<e6aufi nacnopr ot|uqNa,rrrruň nacrropŤ

I zvláštnÍ pas fl jiný eestovní doklad (prosím upřesněte)
oco6rrř (cne4lalrrrrsrii) nacnopr rlrrož (lnwoř) nooe3nnoř aoxvuexrívranam xaxoř)

13. Cis|o cestovního dok|adu
Hovep npoerAuoro ÁoKYMeHTa

Yoq tt2 TIO

14. Datum lrydání
,{ara rHAarx

I T,2003

15. Platnost do
AeňcrguTeaen ao

3 "Y. 20 4LI

1ó. Yyda|
Keu luÁau

PUS
17. Adresa byďiště žad*tele a e-mailová adresa

'{ouarnnufi 
aApec x a{pec oJlerrporrHoň norlTb| 3iU|BIlT€Jl'

flKhDEutXt+ vat-GtNe Solq MasKva
rrovikcva@ tnaiL. rut

Te|efonní číslo (čísla)
Houep/-a rereipona

+1926 453 ',iA 23

18. BydlišÍě v zemi jinéo než je země, jejímž je Žadatel y současné době státním příslušníkem
Crparra npe6sIsaxl{'' €cJII{ He ÍBĎI€Tc' c1paHoň ťp&(ÁancTĚa

A"r

An. LI ano
HgT Áa

D povolení k pobytu nebo jiný odpovídajíci dok|ad ... .....
BI,IA Ha x(IITeJIBcTBo I4JII,I paBř'olleHrruř Áoryueur

č. .. '... . '. ... . .. '. ... platnost do .......
Ng .leňcrrureleH ao



t9. Současné zaměstnání
IIpoQeccnouaasHa.'I Ae'TeJ]bHocTB B HacŤo'lqee BpeMJi

He\t,q eER
20. Zanrěstnavafe|, jeho adresa a te|efon. U studentů název a adresa vzdě|ávací instituce

Pa6oroÁarear, aApec u rele$ox pa6oTo.qaTení. ,{.n-a crygexroa, ilIKo]T6ÍII{I{oB - Ha3BaHI,Ie H aÁpec }"re6rroro

';6.ó"ň:l K 0t1 |')Al\t t J/\
PRO5p5'or t4tRA 4nl4 j MOSKvA +1 gc? /t44 42 3?

21. ř{|avní účel(y) cesty:
OcHosHar L(etrs/-fi noes{x}r

fu turistika Ej obchod E návštěva rodi*y nebo přáttl Ú ku|ture E sport E oliciálni návštěve
TypI-I3M ÁenoBaJI IIoceilJeHBe poAcTBeHHI{KoB nml gpyseĚ I(yJIĚryŤa cIIopT o{tuuanurax

I zdravotní důvody t] studium D průjezd tr letiš{níprůjezd tr jiné (prosím upřesněte)
lrelieHl'e yq96a 'TpaH3!|T TpaH3HT q' a3ponopT uiras ívrasart')

22. C|enshý stát (č|enské strity) určení
Crpalra{uJ ua:nau enue fUESKA REPiJ$T-IKA

23. Členský stát prvního vstupu
Crpananepnoro*esga pCL SKO

24. Počet požadovaných vstupů
Br:a :anpaururaerct,qrt

ffieaen vstun E dva vstupy I více vstupů
oÁHoKpaTHofo IByKpaTHo.o MHofoKpaTHofo
B6e3.Ila BLe3Ia BBe3na

25' Předpok|ádaná doba tryání pobytu nebo
průjezdu - uveďte počet dnů
IlpogorxurelrHocrs npe6ueaHar {rH TpaH3ETa

))'10

Po|íčka označegá hvězdičkou (*) nevyptňují rcdinní pffs|ušníci občanů EU, EHP ncbo Švýcarska (manže|, manže|ka, děti, závis|ý předekv přímé
linii) požívající práva vo|ného pohybu' Rodinní příslušníei občanů EU, EHP uebo Švycarska předloží doklady, které tento přibuzenslrý vztah
dok|ádají' a vyplní po|íčka 34 a 35.
|Io:u, orueqengEle 3HaRoM <*>, ue sanolaxroTcÍ q:IerraM'l ceMEH fpaxÁaH Esponeňcxoro Coosa, Esponeňcrtoro 3xoaorr,rN.Iecrtoro llpocrpancTBa IzJI},l

Illaeňqapnrl (cynpyr/-a, !.eTÁ Vni 3(oHoMHqecKI,I 3aB'cllMble poAcTBeHHllKH io BocxoÁÍ{eň lraHNu} npn ocyqecTBJIeHI,{E cBoero npaBa ua clo6ogxoe
ilepeÁBfix(eaxe' noJIxffšI npeÁocTaBqTš AoIq'MeHTI'I' no.4TBspxlaml{fie poActso, II 3aÍoJrH'IoT no;rs 34 n 35.

(x) Fo|íčka l-3 jc třeba vyp|nit v souladr' s ridaji v c€ŠÍoÝnim elok|adu'
x,) lloa' l.J 3a'ojIHJIIoTc' B cooTBeTcTBhI. c 'IIaHHĎIMH
26. Schengenská víza udělená v posledních třech Ietech
lllerrrerrcxne BH36l' BI,unHHI're 3a nocleÁHue ToH rojla t

tr o" fu ".,o datum (data) platnosri 
"d 

. . 61 20 9.2
HeT Áa ÁaTa eů1}. I8BecTga

vl r..nr:r
T ! úlíJ:-x l

27. Dříve odebrané otisky prstů za úče|em žádosti o udě|ení schengenského víza
. 
orneqarxlr na:rÉI{eB, npeÁocTaBJIeHHr'Ie pauee npřI lloÁaqc 3a.ÍBXI{ Ha IIoJtyqeHI-{e uIenrerrcxoň lt-t3st\l

14 o. L-J ano datum. jc-li známé ' ' '

ŘeT 'aa IaTa. ecJII.I u3BecTHa

28. Případnó povo|ení ke vstupu do ci|ové země
Paspeuenae Ha B6es.E B cTpary ronet{Hofo cJIeÁoBaHI.J{] ec:rra xeo6xogtztr,to

Udšlil .. . . '. . .. ...
Keu nugaHo

Doba platnosti od ... ..

.Ileňcraare:lř'Ho c
.do
Áo

29. Přcdpok|ádané datum příjezdu do schengenského
prostoru
flpegno:raraeuax.{aTa B}e3Áa B megfencr(yřo 3ol{y

30. r.r Zo4a

30. Předpok|ádané datum odjezdu ze schengenského
přostoru
flpeauolaraevax IaTa BŤ'Ie3Áa u3 uleHrerrcxoň aoprt

4 C. 5.20t S
* 31. Příjmení a jméno zvoucí osoby nebo zvoucich osob v č|enském státu (č|cns|cých státech). PoLrud jich není,

uveďte jméno hote|u (hotelů) nebo adresu dočasného ubytování v č|enském státu (č|enslrých státech)
lavznun/-,N, aux (Nverra) aaqa' rrp}I|Íanaorqero B focyAapcTBo/-a lllegrerrcxoro cor:ralfleau'. B crryrae
oTcyTcTBI{' TaKoBo.o * Hff}BaHlIe focTIlH''uÉI {rocn,nrNu) ntru aÁpec /-a BpeNíeHHoro npe6r,teaIrar Ha TeppllTcp!,t1!
rocyÁapcTB-yqacTHl.rxos llreHreHcxolo conlau]eHuq.

HaLet V/a dinr'r

Adresa a e-mai|oví adresa zvoucí osoby (zvoucích osob/hotetu
(botelů )/dočasného u bytování
Aapec u a.qpec 3nerTpoHltoň no.{rH npg.JlarxaIolqero aaqa (lraq) / rocrurraqn
{rccT}tHLIq) / Mecra (uecll sperraeaeoro npe6usaxux

M,tsA qYK)VA 32ť
Kl{|?LoVY t/AÉ?Y

cenťrhcťE[@nnarl- cz

Telefon a fax
ToreSon a rlarc

+LtzD 3e4 saj {aA

a\2c b2,1ý00 b}4



* 32' Název a adresa zvoucí spo|ečnostilorganizace
Ha:saHae r-' 4qpec npar-narrrarorqež xoivnaxuu / opfaHl'3aqu'

Telefon a fax
spo|ečnosti/organizace
Tote$on N $arc xorr.rnauzu /
opraHH3aqnlr

Příjmení' jméno, adresa, te|efon, fax, e-mai|ová adresa kontaktní osoby ze zvoutí spo|ečnosti/organizace
oaurmm' HMÍ' aApec' rmet|on, i|axc a agpec aletrpoxxoň TIoqTLI l(oHTaxffioro IHqa XoMnaH'{u ! oprap1usauw

* 33. Nák|ady spojené s cestou a s pobytem žadatele hradí
PacxoAat s'ulBr,merrs Ha ilpoe3n !I Bo BpeMÍ npe6ueanux oI]JIaqI-IBaeT

fi žadate| sám
CAM 3A{BUTEJTL

Způsoby podpory
Cpercrsa

X hotovost
Hajlu(mHe ÁeHE|H

D testovní šcky
,qopoxHLre qeKB

fr m"aitoi t 
""t"KpelHTHaJr KapTOqKa

fr předplacené ubytováni
npeÁolulaqeHo MecTo npofi,IBa!{r{'

D předplacená doprava
npeno[raqeH rpaHcriopr

Ú jinÝ (prosím upřesněte)
I.II'II€ {vxa3aŤš)

D sponzor (zvoucí osoba, spo|ečnost, organizace), prosim upřesněte
cIIoHcÓp (npmamarorqee JIHI1o' XoMI]aHu'' opraausaqxx)' yxa3aT6

il uvedený v po|i 31 nebo 32
ynoMJrnlrsre s nyuxrax 31

D jiaý (prosínr upřtstěte) . '

rmrre (yr<a:ars)

Způsoby podpory
cpeAcTBa

D hotovost
HaIII'ItIHÁIe .qeHhl?

! poskytnutí ubytování
ooecfi eqi4BaeTct MecTo rlpoxr.{BaHut

D pokr1tívšech nák|adů běhcm pobytu
onÍa.IllBÍlJoTc' Bce pacxo.Ell Bo Bpeux npe6usaaru

fl předplacená doprava
onla{TtBaeTcs TpaHcncpT

tr jiný (prosím upřesněte)
uaxe (yrasars)

34. osobní údaje rodinnóho pffslušníka, který je občanem EU, EIIP nebo Švýcarska
Jlnurrxe 6arrr*Ie qJIeHa ceMĚg' 

'Bj1lllo1qe]-oc'.pa'.na]rnnov 
EaponeĚcxoro Co$3a' E'Bponeřq(oro,

9xorrourqecxoro Epocrparrclsa u:rg llleežqapua

Příjmeni
Oavar!u

Jméno (iména)
Hvx (urvreria)

Datum rrarození
,{ara poxgeirar

Státni příslušnost
fpaxgaircrao

Čís|o cestovního dok|adu rcbo průkazu
ÉotoŽnosti
Hovep nacnopra }rn}' y.4ocToBepeHaÍ JIIttlHocTI,l

35. Příbuzens|cý vztah s občanem EU, EIIP nebo Šrrýcarska
Pogcrno c rpaxqqanarron,r Eaponeňcroro Coror4 Eeponeř'cxoro 3xortor"lrqecxoro flpocrpaHcrna aln Illseřqapaa

E manže|(ka) E oitE D vnu!ďvnučka n aivisly předek v přímé tinii
syrpyrl-a pe6eitoK snyr/-vra Hxq4aBeHerl

36. Místo a datum
Mecro r.r gara

MOSKVA

4C '1 2c,4o

37. Podpis (u ncz|eti|ýcb podpis vykonavatele rodičovski
odpovědnosďzákonného ástupce, poručníka nebo
opatrovníka)
flognacr {pax HecoBepillenHolrersr.u - no.Enucblaqa c
no..lHoMoqH'MH po3urereň / raxorrrroro npe]cTaBuTen't

lr , i
,/f (CrOup.rGC1,/



Jsem si vědom(a},ževízový pcp|atek se v případě zamítnutí žádosti nevrací.
-ÍI uu$opuuporaw,-a' qTo B cqruae oTKŽ3a B noJĎ^IeHEH sI{gEI gl'{sossIfi c6op rre *o:spaI4aetcx'

Prohlášení, které je třeba podepsat v případě žádosti o uděIení víza pro více vstupů (viz pole č. 24):

Jsem si všdom(n) nutncsti uavřit na dobu svébo pnniho pobytu a rovněž la následujici pobyt5r la územi čleashý-ch síitů ilostatečné cestovni
zdrsvotni pojištění.
flpnuenxercx, ecrlt 3anpamlmaercs Blrsa Ha MHoroxparnsrr'i sresg (cu. nynxr 24):
Í rzrrt|oprr,rupoaaH/a' vro Á'rrx nepaoro ir,roero npe6uaaH}IÍ u nocneÁyrcrqrx noceu1eaaň TeppI-rTopHI4 cTpaH-yrracTHrz6oB Tpe6yercx cooreetcTByloru:Ul
Me,4ItUuHCI(at

Jsemsivědom(a)nás|edujícískuteěnostiajscmsnisrozuměn(a;:sh
fatografio, připadně odebráni otisků prstů, jsou poYinné pro posouzení žádosti; mé osobuÍ údaje, ktiré obsahuje tato žádost, jakož i ófisky prstů
a fotograÍic budcu předány příslušným orgánům člens|rých států a těmito orgány pro účety roihodnutí o mé žádosti zpracovány.
Tyto údaje' jakož i údaje fýkajítí se rozhodnutí o mé žádosti nebo rozhodnutí o prohlášení uděleného víza za nep|atné, jeho zrušeni nebo
prodloužení se v|oží do vízového informačního systému (VIS)', krle budou u|oženy pó aobu nejdélc 5 let' během nichi k nim úudou mít přístup
vízové orgány a orgány provádějíeí kontroly víz na vnějších hranicích a v č|eni|cých státecň, arylové a přistěbova|ecké orgány v ilůshýcl
státech za účelem ověření, zda.jsou sp|něny podmínky k povolení vstupu a pobytu na území členských států, za úče|em odhalcni osob, Lteré tyto
podmín|ry nesplňují nebo je přestaly splňovat, pasouzení žádosti o azy| a určení, kdo je k takovómu posouzeuí pffslušný. Za urči{řch podmínek
budou mít k těmto údajúm přístup také uťčené orgány č|enských stáan a Europo| zá účelem prťvence' odha|ování a rašetřováníieroistiekých
trestných činů ada|ších závažných trcstných činů' orgány.-č|enského síitu' kteřé odpovidají za zpracovávání údajů: Ministeritvo
zahranišních věcí ČB, Lore{álské náměstí 5, 118 00 rrani liŘedite|ství s|užby eizinecké po|icie, o|šanská 2, P'o. Box 78, l30 51 Praha 3 a
Ministerstvo vnitra Čn, naa Što|ou 3, 170 34 Praha 7.

Je mi známo, že mám právo v jakémkoli č|enském státu získaÉ informaci o údajích fýkajících se mé osoby, které by|y vloženy do VIS, a o
čIenském státu' který údaje předa|, a právo požadovat, aby údaje, jež se fýkají mé osoby a jsou nesprávné, byly opraveny, a aby údaje, kteró se
mne týkají a které by|y zpre€ovány protiprávně. by|y vymaziny. orgán, který moji žádost posuzuje' mě bude Bá mÓu *slovnou žádost
infořmovat, ja|eý'm způsobem mobu ÝT'konávat své přávo na kontro|u osobních údajů, které se mě fýkaji, a jek je mohu podle právních
předpisů dotčenébo č|enského státu nechat opravit nebo ÝYmazat' včetně práva na podání opravných prostřcdků. Stížnosti ve věci ochrany
osobních údajů přijímá vnitrostátní orgán doh|edu tohoto č|enského státu: Úřad pro ochranu osobních údajů, uL Pplk Sochora 727/27,Prahz
7' 17Ú 00.

Prah|ašuji' že jsem všechny výše uvedené údaje poskyt|(a) pod|e svého nej|epšiho vědomí a svědomí a že jsou správné a úp|né' Jsem si vědom(a)
toho' že jskékoli nepravdivé prohlášení povede k zamítnutí mó žáďosti nebo prohlášení již uděleného víze za nep|stnó a může vóst teli
k trestnímu stíháni pod|e právnícb předpisri č|enského státu' ve kt€rém se moje žááost lyřizrrje.
Zavazllii se, že opustím území členských států předtim, než skončí platnost víza,kteté mi by|o uděleno. Byl(a)jsem informován(a) o tom, že
samotné vízum jako takové je pouze jedním z předpok|adů ke vstupu na evropské území č|cns|cých států. Udě|enivíza samo o sobě neznamená,
že mám právo na náhradu škody, pokud nesplním přís|ušná ustanóveni čL 5;dsi 1 nařízcní p.st t. sezaooo (Schengenslcý hraniční koder), a

- bude mi z toltoto důvodu odepřen vstrrp. Splnění podmínek ke vstupu bude znovu posouzeno při vstupu na evropské území ůlens|cých států.
,Í rm$opuapoaarr/.a a coraacerrl-rra c TeM' qTo npeÁocTaBJIeHHe MI{oK) Mol,D( JIIáqHsrx ÁaHHLrx, aoctpe6osarraLlx B l{acToílqeĚ aHKeTe'
tfurorpa$uposaxuě u' B c'ryryae ueo6xo5ulitocm' c}tíŤ|,e omeqaTrtoB naJILIieB 

'BJI'eTc' 
o6g:atellrruv gn" pu"."o'pe'tr 3aÍaBj]eHI.I' r1a Brr3y' Bce

JII4'.HšI9 ÁaHHšIe' oTHoc'lql4ecÍ Ko MHe H npeAocTaBJIeHH6Ie s sllaosoň aHI(eTe, 6yA}"r flepeÁaašI KoMneToHTHI'IM oprauaM focylapcTB-yqacTHq6oB
Illenregctoro co|IaIJ]eHI,IÍ ři 6yayr nuu o6pa5oTaHLI Án' np{H'THc peileuu' no Mo€My 3zMBjIeHHIo.

3ru gaurrue' XaX H ÁaHHHe o pelxeuu'' npHHl'ToM no MoeMy 3aJIB'eHn}o' HJII' o pe.uel{uř] a.Iryn}rpoBaT', oTMoHI'ITI' H]ru [pqAJ]I4TT' yxre BE{aHHyio
sNsy' 51,gw srcgeHbl I' coxpal{eHr,I B Btlsogoň rru{opuaqNoHuoii cueren,re (VIS)2 Ha ualtcraM&.Il,Hbtrž cpolť II'TÉ neT ' r sror ,'epaog 6i'ay'lo.,yn'",
focyAapcTBeHHLIM yqpexleHH'M a c.iryx6au' B KoMneTeu{uro I(oTopLIx BxoAI,T npoI,I3BoAI-ITL npoBeprty BI'3 ga BHoIIIHI,X .paHl.qax rrrerrreqcxoř goHrr
fl B ee c.TpařIa"Y.yqacT!{ír{ax, a Ta(xe I,IMMI{rpaq}roHř{EIM crnixdaira x yl{pelrt'Aen!Í{M 

'7peAocTaeJ]'rolÍ{rtrl 
y6eNaIqe. c qe']Éřo yÁocToBep6TEcs,

co6.nroÁatorcx na rpe6oeaHu'n no 3a(oHHoMy er'es5v' npe$ltnaal{Io H IIpoxtpIBaHuIo Ha TepprtTopgt.I cTpaH.}^{acTHI{KoB' a laKxe ÁJI' oI]o3HaHH' jII{q'
(oTopEIe He cooTBeTcTB)4oT EJIa cTajla He cooTBeTcBoBaTĎ 3THM rpedonaarrxu, .{ní paccMoTpeHr'rx nponerrNň o npeAocTaBleHna 1'6eNarqa u
ol]peAeIeHl4' oTBeTcTBeHI]ocTÍl :a nogo6rroe paccMoTpeHue. Ha nexoroplrx ycnoBuÍx 4annr,Ie 6y4yr AocryuHtl TaKxe onpeÁe:lenalrv cayx$ailt
|ocyÁapcTB-)^{acTl']lKoB I.I Erponorry Afls npeAoTBparqeHl,IÍ, pacKpÉrTr-I' u paccneÁoBanl,l' npaBonapyrÍenr.Iň' c*x:annrx c Teppopr.r3MoM' !1 ÁpyťlTxT'xKax npecrynneauň. I-oeygapcrsenHblM yqpeXEeEI]eM' oTBeToTBeHHBIM 3a o6pa6orry paHusx' rúrercx [('.- )].
Mrre u:ge'{Eo' qro e rlo6ou rooyAapcTge.}4{aoTgu(e í I.IMeIo npaBo nolryqun yBeÁoNnel{lre o ÁaHI{Lfx' Kacarclqlrycc MeBc q BBeÁeEHm * (VIS)' u o
focyÁapcTBe-yqacTHu(e' npeÁocTaBr,{BueM TaKHe AaHHI'leJ a Taxxe Tpe6oears ucnparlexHJl HeBepHbIX.EaHHI'IX' Kaca}olqgxc' MeH'" H yÁaJIeHI,r' MoHx

'řItI!{ÉrxÁaHH6D(,o6pa6oralrulxnp0II4Bo3aI(oHHo-IIouoeuyoco6oiíy3anpocy}t{pe'Q1eHHe'o$opumrorqeeMoe3a'IB'IIeHue'coo6rl1rvueoocylii€cTBneHa' Moe|o npaBa Ha npoBepKy JIHqřiBIx AaHHbrx 060 MHe' a TaKxe Ha HcIrpaBjIeHI4e HnI.( yÁanenl'e ÁaHHĎIx B 1lop'ÁXe, ycTa}ioBJ]eHHoM
HaqíoHeInbHM 3aKoHoAaTeJrbcTBoM cooTBsTcTB)mlqefo focyAápcTBa- onercrseHgoe Ha HaÁ3op yqpexgegae coo'IBo'IrTByrcrqefo rocygapcga.
\n{acrnxrca [contact details] paccMotpur xiarrodrr no sarqars rurrHlrx AaHHBrx.

'Í raaeprro, I{To Bce AaEHEIe, Ao6pocoBecTgo yK{ť}aHHEIe MHoIo B aHKeTe, {BJlÍIoTc' IIpaBIa5LH6IMl4 H IIoJIHLIMI-I' MHe n:ucuruo' cTo JtoxHsle AaHHLIe
MoryT cTaTb IIpHtlI4I{oň oTXilřl I'Jll-{ aHlIyJII.IpoBaHa' yxe aupaanoň Ba3BI, a TaKxe rroBjleqb 3a co6oň }ŤonoBHoe ltpecJle.4oBaHfie B cooTBeTcTB}ll.t c
3aKoHoAaTeILcTBoM Tofo foc}Áapctea-yaacruuta llleHfeHct<oro coI:rauIeHHJI, KoTopoe o{opvilxer uon BH3oByIo aHKeTy

Eor}r sEsa 6y4er sugarra, c o6ru}Toca noKI,IHyTb TepplrToplxo rocylapcTB-yqacrlrr.rxos IIIeHreHcKoro co|JIaIIIeHH' IIo llcTeqenna cpo(a EeúcTB.1,Ig
BU3bL

'fl unsopiunposarr/-a o rov" qTo IiaJTaqI4e Ba3tl 
'B]ueTc' 

]rufib oÁHltM l-is ycloauii' aeodxo5rivrx Ž!Ťr BsesÁa rra enponeňcxyro TeppuToplarc
rocy.qapcTB.y9acTHl'Kos llleulegcKoto cofnalue]ta'' Cav $arr npeÁocTaBIIeHI'' BIa3I'I He .{aeT npaBa Ha rto:rJ.]eHr4e XoMneHcau}u1 B cny,Iae
!'eBĚlfloJrHel'a' urroo'rpeEoaaauň rrynxra 1 crarsa 5 Penauenm (EK) N!562l2006 flllenreacroro fioÁeItca o rpaHa{ax), Bc]]encTBÍje qe1o MHe MoryT
oTKa3aTE Bo BBesAe B cTpal{y- IIpu ates4e ua etponeřcxy'ro Teppl,rTopl.Irc rocyAapcTB-y.{acrrrr'xos LI]eHreHcXoro co1-JIaujeHI-I' BHoBE iTpoBepÍeTc'
uawae neo6xoguMblx Ha To rrpcgnocÉmok'

NÍísto a datum
Mecro a Sara

It4 c;3KVA

4C q 2A4A

Podpis (u nez|eti|ých podpis lTkonavatele rodičovské odpovědnosti/zákonného zástupce, poručníka
nebo op&troynika)
|Iognr'rcr (glx aecoBeplllettaoJleTHux - I]oÁnI{cE ]'I{qa c noIHoMoqaJlNlu DoInreleĚ / saKonuol o
npe.4craauror.a )
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