SEPT 2015

EVIDANČNÍ KARTA CESTUJÍCÍHO NA NOVÝ ZÉLAND

Informace shromážděné v tomto formuláři a během procesu příjezdu jsou získávány za účelem splnění zákonů - celních,
imigračních, hraničních, bio bezpečnostních, zdravotních, policejních, justičních, sociálních, volebních, daňových a měnových.
Informace jsou získávány v souladu s legislativou a budou předány úřadům, které jsou k tomu v souladu s novozélandskými
zákony oprávněny. To se týká i shody dat mezi těmito úřady. Po shromáždění budou informace použity pro statistické účely
statistického úřadu na Novém Zélandu.
• Tato evidenční karta o příjezdu je právní dokument – nepravdivá prohlášení mohou vést k udělení pokut včetně
zabavení zboží, pokut, trestního vyšetřování, uvěznění a deportace z Nového Zélandu.
• Samostatná karta o příjezdu musí být vyplněna pro každého cestujícího, včetně dětí.
• Odpovědi uveďte v angličtině a vyplňte na OBOU stranách.
• Pište velkými písmeny, např.: NEW ZEALAND nebo odpovědi označte takto:

1 Číslo letu / Název lodi

Číslo sedadla na palubě

Přístav/letiště, v kterém jste nastoupili na palubu
TOHOTO letadla/lodi
Číslo pasu
Národnost, která je uvedená v pase
Příjmení
Křestní jméno
Datum narození

den

měsíc

rok

Země narození
Povolání nebo
zaměstnání
Úplný kontakt nebo adresa
na Novém Zélandu
E-mail
Číslo mobilního telefonu/
telefonu
2a

Odpovězte na tuto otázku, pokud žijete na Novém Zélandu. Jinak přejděte na 2b.
Jak dlouho jste byli pryč z
Nového Zélandu?
V které zemi jste v zámoří strávili většinu času?

roky

Jaký byl HLAVNÍ důvod vaší cesty?

obchodní

V které zemi budete převážně žít během následujících
12 měsíců?
2b

dny

měsíce

ostatní

vzdělávání
Nový Zéland

Jiná

Na tuto část odpovězte, pokud na Novém Zélandu NEŽIJETE
Jak dlouho máte v úmyslu na
Novém Zélandu zůstat?

roky

měsíce

dny/dnů

Natrvalo Nebo

Pokud nezůstáváte nastálo, co je HLAVNÍM důvodem příjezdu na Nový Zéland?
návštěva přátel/příbuzných

pracovní záležitosti

dovolená/prázdniny

konference/sjezd

vzdělávání

ostatní

V které zemi jste žili během posledních 12 měsíců nebo delší doby?
Stát, provincie nebo prefektura

PSČ

Otočte na další stranu,
kde jsou další otázky a
místo pro podpis

3 Uveďte v země, v nichž jste byli během posledních 30 dnů:

4 Znáte obsah svého zavazadla?
5 AROVÁNÍ: za falešné prohlášení může být udělena OKAMŽITÁ POKUTA 400 NZ$
Přivážíte na Nový Zéland:
• Jakékoli jídlo: cooked, uncooked, fresh, preserved, packaged or dried?
• Zvířata nebo zvířecí produkty: včetně masa, mléčných produktů, ryb, medu,
včelích produktů, vajíček, peří, korýšů, surové vlny, kůže, kostí nebo hmyzu?
• Rostliny nebo rostlinné produkty: ovoce, květiny, semena, cibuloviny, dřevo,
kůru, listy, ořechy, zeleninu, části rostlin, plísně, třtinu, bambus nebo stébla,
včetně náboženských obětin nebo léčebného použití?
Jiné položky představující biologické nebezpečí:
• Léky pro zvířata, biologické kultury, organismy, půdu nebo vodu?
• Vybavení použité pro zvířata, rostliny nebo vodu, včetně potřeb pro zahradničení,
včelařství, rybaření, vodní sporty nebo potápění?
• Předměty, které se používají k venkovním aktivitám, včetně obuvi, stanů, potřeb
pro kempování, lov, turistiku, golf nebo jiné sportovní vybavení?
Navštívili jste v posledních 30 dnech (mimo území Nového Zélandu) divočinu, měli
kontakt se zvířaty (vyjma domácích koček a psů) nebo farmy či závody na zpracování
rostlin nebo zvířat?
6 Přivážíte na Nový Zéland:
• Zakázané nebo omezené zboží: např. léky, zbraně, nemravné publikace,
ohrožené druhy flóry a fauny, nezákonné drogy nebo osobní léky?
• Alkohol: víc než 3 láhve alkoholu (každá nesmí být větší než 1,125 litru) a 4,5 litru
vína nebo piva?
• Tabák: víc než 50 cigaret nebo 50 gramů nebo tabákových produktů (včetně směsi
cigaret a ostatních tabákových produktů)?
• Zboží získané v zámoří a/nebo zakoupené v bezcelní zóně na Novém
Zélandu: v celkové hodnotě ne vyšší než 700 NZ$ (včetně darů)?
• Zboží přivážené pro obchodní nebo komerční použití?
• Zboží přivážené pro obchodní nebo komerční použití?
• Hotovost: 10 000 NZ$ nebo vice (nebo ekvivalent v zahraniční měně), včetně
cestovních šeků, bankovních směnek, peněžních poukázek, atd.?
7 Jste držitelem platného novozélandského pasu, pobytového víza nebo opakovaného
víza? – Pokud ano, přejděte na 10
Jste občan Nového Zélandu používající zahraniční pas? – Pokud ano, přejděte na 10
Jste držitelem australského pasu, australského víza k trvalému pobytu nebo
australského opakovaného víza? – Pokud ano, přejděte na 9
8 Vše ostatní.
Nový Zéland musí opustit před expirací vašeho víza nebo budete deportováni.
Přijíždíte na Nový Zéland z důvodu lékařského ošetření nebo konzultace ohledně
porodu?
Vyberte jedno		Mám dočasné vízum (Zaškrtněte ano, pokud již máte vízum, i když 		
										není přiloženo k vašemu pasu).
					 nebo 		Nemám vízum a žádám o návštěvnické vízum při příjezdu.
9 Byli jste odsouzeni na 12 měsíců nebo dobu delší k uvěznění nebo jste byli někdy
deportováni z jakékoli země?
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10 Prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé, správné a úplné.
Podpis

Datum
(za dítě mladší 18 let se musí podepsat rodič nebo opatrovník)

Zákon na ochranu soukromí z roku 1993 upravuje práva týkající se přístupu a oprav osobních údajů. Pokud si přejete tato práva
uplatnit, kontaktujte Celní správu Nové Zélandu na čísle 0800 428 786 nebo na e-mailu feedback@customs.govt.nz a/nebo
Immigration New Zealand, PO Box 3705 Wellington.

