Informace shromážděné v tomto formuláři a získané během příjezdu jsou vyžadovány v souladu
se zákony, které upravují clo, imigraci, biologickou bezpečnost, bezpečnost hranic, zdraví,
divokou přírodu, činnost policie, vymáhání pokut, vymáhání spravedlnosti, sociální dávky,
sociální služby, volební právo, výběr daní a měnu. Údaje jsou legislativně schváleny a budou
předány úřadům spravujícím a oprávněným přijímat je podle zákonů Nového Zélandu, také za
účelem porovnávání údajů mezi těmito úřady. Údaje mohou být použity pro statistické účely
Novozélandským statistickým úřadem.
• Tato vstupní karta je právní dokument – nepravdivá prohlášení mohou vést k potrestání včetně zabavení
zboží, uvalení pokuty, obžaloby, uvěznění a vypovězení z Nového Zélandu.
• Každý cestující, včetně dětí, musí mít vyplněnou kartu.
• Odpovídejte prosím v angličtině a vyplňte OBĚ strany.
• Pište velkými tiskacími písmeny, podle tohoto vzoru: NEW ZEALAND nebo označte odpověď takto:

1

číslo letu/jméno lodě

číslo sedadla v letadle

letiště/přístav nástupu do TOHOTO letadla/lodě
číslo pasu
národnost, jak je uvedena v pasu
příjmení
křestní jméno(a)
datum narození

den

měsíc

rok

země narození
povolání
úplná kontaktní adresa
adresa pobytu
na Novém Zélandu
email 			
telefonní číslo/
číslo mobilního telefonu
2a

Odpovězte na otázky v tomto oddílu, pokud žijete na Novém Zélandu. Pokud
ne, jděte na ‘2b’.
Jak dlouho jste byl(a)
roků
měsíců
dnů
mimo Nový Zéland?
Ve které zemi jste strávil(a) nejvíce času, když jste byl(a) v zámoří?
Jaký byl HLAVNÍ důvod vaší cesty?

obchod

Ve které zemi budete převážně žít v
následujících 12 měsících?

studium

jiný

Nový Zéland

jiná

2b Odpovězte na otázky v tomto oddílu, pokud NEŽIJETE na Novém Zélandu.
Jak dlouho plánujete pobývat na Novém Zélandu?
nastálo

roků

měsíců

dnů

Pokud nezůstáváte nastálo, jaký je HLAVNÍ důvod příjezdu na Nový Zéland?
návštěva přátel/příbuzných
obchod
dovolená/prázdniny
konference /sjezd

studium

jiný

Kde jste žil(a) posledních 12 měsíců?
Stát, provincie nebo prefektura poštovní směrovací číslo

Prosím otočte na další
otázky a podpis.

čAUG 2010

NOVOZÉLANDSKÁ VSTUPNÍ KARTA PRO CESTUJÍCÍ

3

Vypište země, ve kterých jste byl(a) v posledních 30 dnech:

4

Víte přesně, co máte v zavazadle?

5

Ano

Ne

Přivážíte na Nový Zéland:
• Jakékoliv potraviny, včetně tepelně zpracovaných i nezpracovaných,
čerstvých, zavařených, balených nebo sušených?

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

• Zboží, které může být zakázáné nebo omezené, například léky,
zbraně,obscénní publikace, ohrožené druhy rostlin nebo zvířat,
zakázané drogy nebo vybavení k jejich výrobě?

Ano

Ne

• Alkohol nad osobní limit (3 láhve tvrdého alkoholu, každá s
objemem ne více než 1125 ml a 4,5 litrů vína nebo piva) a tabákové
výrobky nad osobní limit (200 cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo
50 doutníků nebo směs o hmotnosti ne více než 250 gramů)?

Ano

Ne

• Zboží získané v zámoří a/nebo nakoupené bez cla na Novém Zélandu
o celkové hodnotě více než 700 NZ$, včetně darů?

Ano

Ne

• Zboží převážené pro obchodní nebo komerční účely nebo zboží
převážené pro jinou osobu?

Ano

Ne

• Hotovost v celkové výši 10,000 NZ$ nebo více (zahrnuje převoditelné
nástroje na doručitele), nebo ekvivalent v cizí měně?

Ano

Ne

Jste držitelem novozélandského pasu, víza pro rezidenty nebo zpětného
víza pro rezidenty? - Pokud ano, jděte na 10

Ano

Ne

Jste novozélandským občanem používajícím cizí pas?
– Pokud ano, jděte na 10		

Ano

Ne

Jste držitelem australského pasu, australského víza pro trvalý pobyt
nebo australského zpětného víza pro rezidenty? – Pokud ano, jděte na 9

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

• Zvířata nebo živočišné produkty, včetně: masa, ml
éčných výrobků, ryb, medu a včelích produktů, vajec, peří, mušlí, surové vlny, surových kůží, kostí nebo hmyzu?
• Rostliny nebo rostlinné produkty, včetně: ovoce, zeleniny, ořechů,
částí rostlin, listů, květin, semen, cibulovin, hub, bambusu, rákosu,
dřeva nebo slámy?

Další předměty rizikové z hlediska biologické bezpečnosti:
• Léky pro zvířata, biokultury, organismy, půdu nebo vodu?
       
•  Vybavení používané ve styku se zvířaty, rostlinami nebo vodou, včetně
včelařských, rybářských potřeb, potřeb pro vodní sporty a potápění?
• Předměty znečištěné půdou, turistické spotovní nebo horolezecké
boty a stany?
V posledních 30 dnech (mimo Nový Zéland) jste navštívil(a) les, byl(a) v
kontaktu se zvířaty (kromě domácích) nebo navštívil(a) prostory, kde se
chovají/pěstují
		 nebo zpracovávají zvířata a rostliny?

6

7

8

Přivážíte na Nový Zéland:

Všichni ostatní
Jste povinen(a) opustit Nový Zéland před vypršením platnosti Vašeho
víza, jinak budete vypovězeni.
Přijíždíte na Nový Zéland za účelem lékařského ošetření, konzultace
nebo porodu?				
Jste-li držitelem víza, jděte na 9
Všichni ostatní žádají o jednu z následujících možností:
pracovní vízum
studentské vízum

vízum k návštěvě

omezené vízum

jiné vízum

Byl(a) jste někdy odsouzen(a) na 12 nebo více měsíců do vězení
nebo deportován(a) nebo vypovězen (a) z kterékoli země?
10 Prohlašuji, že informace, které jsem podal(a), jsou pravdivé, správné
a úplné.

9

Podpis		

Datum

Zákon o ochraně soukromí 1993 poskytuje právo k přístupu a změně osobních údajů. Pokud chcete těchto práv využít,
kontaktujte prosím celní službu Nového Zélandu na čísle 0800 428 786 nebo e-mailu feedback@customs.govt.nz a/
nebo na adrese Immigration New Zealand, PO Box 3705, Wellington.

