ARRIVA Michalovce, a.s.

ARRIVA Michalovce, a.s.

ŽIADANKA

ŽIADANKA

O VYDANIE / ZMENU / DOPRAVNEJ KARTY (DK), IDENTIFIKAČNEJ KARTY (IK)
VYPLNÍ ŽIADATEĽ

VYPLNÍ PREPRAVNÁ KANCELÁRIA

MENO

VYDANÁ DK č.:

PRIEZVISKO

(IK) č.:

DÁTUM NARODENIA
ADRESA (Bydlisko,ulica)
KARTA
Vašu požiadavku označte
krížikom

rodinný príslušník (DK)
identifikačná (IK)

dôchodca (DK)
zamestnanec (DK)

vydanie

dieťa zamestnanca (DK)

zmena

VYPLNÍ ŽIADATEĽ

VYPLNÍ PREPRAVNÁ KANCELÁRIA

MENO

VYDANÁ DK č.:

PRIEZVISKO

(IK) č.:

DÁTUM NARODENIA

DÁTUM:
žiak-študent (DK)
občianska (DK)

O VYDANIE / ZMENU / DOPRAVNEJ KARTY (DK), IDENTIFIKAČNEJ KARTY (IK)

Podpis
OVERIL:

ADRESA (Bydlisko,ulica)
KARTA
Vašu požiadavku označte
krížikom

VYDAL:

Žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov svojim podpisom.
V prípade poskytnutia nesprávnych údajov k predmetu žiadosti zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi a zároveň súhlasí so
spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. v znení neskorších zmien.

Dátum :

DÁTUM:
žiak-študent (DK)
občianska (DK)

rodinný príslušník (DK)
identifikačná (IK)

dôchodca (DK)
zamestnanec (DK)

vydanie

dieťa zamestnanca (DK)

zmena

Dátum :

- aktuálna nepoužitá fotografia /2,5 x 3 cm/, (nevyžaduje sa pri občianskej DK)
- preukaz totožnosti (OP, CP, rodný list)

..................................................................................................................................................................................................................

VYPLNÍ ŠKOLA (pre kategóriu žiak/študent)

vlastnoručný podpis žiadateľa
alebo podpis zákonného zástupcu
Ďalšie doklady potrebné k vybaveniu novej DK/IK:

- aktuálna nepoužitá fotografia /2,5 x 3 cm/, (nevyžaduje sa pri občianskej DK)
- preukaz totožnosti (OP, CP, rodný list)

.................................................................................................................................................................................................................

VYPLNÍ ŠKOLA (pre kategóriu žiak/študent)

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY (iba denná forma štúdia)

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY (iba denná forma štúdia)

Škola (názov) :

Škola (názov) :

potvrdzuje, že menovaný(á) je v školskom roku :

potvrdzuje, že menovaný(á) je v školskom roku :

žiakom* / študentom* našej školy v

ročníku.

žiakom* / študentom* našej školy v

Dátum :

ročníku.

Dátum :
Odtlačok pečiatky školy a podpis

* nehodiace sa škrtnúť

VYDAL:

Žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov svojim podpisom.
V prípade poskytnutia nesprávnych údajov k predmetu žiadosti zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi a zároveň súhlasí so
spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. v znení neskorších zmien.

vlastnoručný podpis žiadateľa
alebo podpis zákonného zástupcu
Ďalšie doklady potrebné k vybaveniu novej DK/IK:

Podpis
OVERIL:

Odtlačok pečiatky školy a podpis

* nehodiace sa škrtnúť

