فرم مشخصات فردی بلغارستان جهت اقدام توریستی
مسافرین محترم:
اطالعاتی که توسط شما در این فرم درج می گردد دقیقا در فرم درخواست ویزای شما منعکس می گردد .لذا خواهشمند است مشخصات خود را به صورت کامال دقیق و
صحیح وارد نمایید .در غی ر این صورت مسئولیت پیش آمد هرگونه مشکالت احتمالی به عهده شما خواهد بود.
1

نام و نام خانوادگی:

2

نام و نام خانواددگی قبلی:
متاهل ⃝

مجرد ⃝

بیوه ⃝

طالق گرفته ⃝

3

وضعیت تاهل:

4

شماره همراه:

5

آدرس دقیق منزل:

6

تلفن منزل:

7

آدرس ایمیل:

8

شغل کنونی ( :سمت دقیق خود را عنوان نمایید )

9

آدرس محل کار و نام دقیق شرکت  /موسسه  /فروشگاه ( :برای دانش آموزان نام و آدرس محل تحصیل و پایه تحصیلی )

10

تلفن محل کار:

11

در طول سه سال گذشته ویزای شنگن داشته اید؟
بله( :مدت اعتبار ویزای شنگن از  ...................تا  ...................بوده است)

12

آیا قبال در سفارت بلغارستان انگشت نگاری نموده اید؟

13

آیا تا کنون درخواست ویزای شما از کشوری رد (  ) REJECTشده است؟ ( از کدام کشور و به چه علت )
خیر ⃝
بله ⃝
کمتر از  6ماه پیش به علت ............................................................................
در سال های گذشته به علت ..........................................................................
در صورت  REJECTشدن کلیه مدارک مبنی بر علت آن جهت اخذ ویزای بلغارستان مورد نیاز می باشد.
................/................/2015

بله :ویزای شنگن اینجانب تا تاریخ  ...................اعتبار دارد.
بله :در چه تاریخی ...................

تاریخ خروج از بلغارستان:

................/................/2015

14

تاریخ ورود به بلغارستان:

15

نام هتل محل اقامت:

16

در صورتی که اقوام شما شهروند  EEA ، EUیا  CHاست اطالعات زیر از ایشان مورد نیاز است:
 )4ملیت:
 )3تاریخ تولد:
 )2نام خانوادگی:
 )1نام:
 )5شماره پاسپورت یا : ID CARD
غیره ⃝
نوه ⃝
فرزند ⃝
 )6نسبت خانوادگی :همسر ⃝

17

آیا در کشوری به غیر از کشور متبوع خود اقامت دارید؟
در صورتی که جواب مثبت است شماره ی مجوز اقامت  ..........................................مدت اعتبار آن ..........................................

تذکر  : 1ارائه اطالعات غلط ممکن است باعث رد تقاضا و در نتیجه ممانعت از ورود شما به کشور بلغارستان گردد .و اینکه صدور ویزا از طرف سفارت بلغارستان به معنای
ورود قطعی شما به کشور بلغارستان نمی باشد.
تذکر  :2مسافرین محترمی که برای تور بلغارستان ثبت نام نموده اند حتما تا  10روز قبل از سفر باید حضورا انگشت نگاری فردی را در سفارت بلغارستان واقع در تهران ،با
هماهنگی آژانس ثبت نام کننده انجام دهند.
نام و نام خانوادگی:

محل امضاء مسافر:

