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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA FCS
DLA PODRÓŻUJĄCYCH DO HISZPANII
W celu uzupełnienia formularza FCS należy wejść na stronę internetową
https://www.spth.gob.es/ i zapoznać się z informacjami dla pasażera:

Jeśli podróżujesz samolotem do Hiszpanii wybierz: Continue here.
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Następnie należy wybrać formularz w zależności od tego, czy podróżujesz w pojedynkę,
czy w towarzystwie 1 lub więcej osób. W tym celu trzeba kliknąć w:
A. Individual FCS Form (formularz indywidualny: dla pasażerów podróżującychw
pojedynkę).

LUB
B. Family/Group FCS Form (formularz grupowy: dla pasażerów podróżującychz
rodziną/znajomymi).

Formularz FCS należy wypełnić bez użycia polskich znaków językowych.

A. INDIVIDUAL FCS FORM
1. Po kliknięciu w Individual FCS Form, uzupełnij dane uczestnika podróży (Passenger
data). Pola z gwiazdką są wymagane.
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Surname – nazwisko
Name – imię
Passport number, National Id (DNI), Foreign Residency (NIE) or personal identifier – numer
paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
Flight number – numer lotu
Arrival Date – data przylotu (wybierz z kalendarza)
Email – adres mailowy
Confirm email address – potwierdź adres mailowy
Jeśli wypełniasz formularz w imieniu osoby nieletniej, która jest pod Twoją opieką, wpisz
powyżej dane os. nieletniej i zaznacz checkbox: Please, mark here if “Passenger Data” you
have just filled in are for a minor or dependent person in my charge, a następnie uzupełnij
swoje dane:
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Checkbox: Check here if your final destination is not Spain (only arrives in Spain in transit)
– pole powinno zostać zaznaczone wyłącznie przez osoby podróżujące do Andory.

Jeśli podróżujesz do Hiszpanii w tranzycie, tzn. Twoim miejscem docelowym jest kraj inny, niż
Hiszpania i ten tranzyt trwa krócej niż 24 godziny – zaznacz Continue.
2. Uwierzytelnij proces zaznaczając checkbox: I am human:

3. Następnie zaznacz checkbox: Yes, I have read and understand the information and
accept these terms.
Każdy pasażer przed odbyciem podróży do Hiszpanii zobowiązany jest do uzupełnienia
formularza. Po wypełnieniu formularza FCS otrzymasz kod QR, który należy zabrać ze sobą
na lotnisko w wersji mobilnej lub drukowanej.
Informujemy, że podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane w celu zapewnienia
kontroli epidemii COVID-19.
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest Ministerstwo Zdrowia
Hiszpanii, którego dane kontaktowe to saniext_protecciondatos@sanidad.gob.es.
Możliwymi odbiorcami Twoich danych są właściwe organy ds. Zdrowia.
Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia
i przenoszenia swoich danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to delegadoprotecciondatos@mscbs.es.
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Uzupełniając formularz zaświadczasz prawdziwość informacji, akceptację warunków
prawnych, przetwarzanie danych oraz przestrzeganie przepisów zdrowotnych,
wskazanych przez lokalne władze.
W przypadku osób nieletnich, formularz musi być wypełniony przez ich przedstawiciela
prawnego.

4. Upewnij się, że wpisane dane są poprawne, a następnie kliknij w SEND.
5. Na ekranie pojawi się komunikat:

Jeśli chcesz sprawdzić/poprawić dane, kliknij w REVIEW.
Jeśli jesteś pewien/pewna, że wpisane dane są poprawne, kliknij w CONTINUE.
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6. Po poprawnym przesłaniu danych, na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz
wiadomość z kodem dostępu:

Po otrzymaniu wiadomości mailowej kliknij w otrzymany link i ponownie uzupełnij numer
dokumentu tożsamości (Passport number, National Id (DNI), Foreign Residency (NIE) or
personal identifier), wpisz otrzymany kod dostępu (Security Code) i zaznacz checkbox: I am
human. Następnie kliknij w Continue.
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7. W kolejnym kroku uzupełnij dane osobowe (Personal Information). Pola oznaczone
gwiazdką są obowiązkowe.

Surname – nazwisko
Name – imię
Sex – płeć, zaznacz: Male – mężczyzna lub Female – kobieta
Passport number, National Id (DNI), Foreign Residency (NIE) or personal identifier – numer
paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
Personal mobile phone number – numer telefonu kontaktowego / wybierz z listy Prefix –
prefiks (PL +48)
Other telephone number – dodatkowy numer telefonu / wybierz z listy Prefix – prefiks
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Email – adres mailowy
Date of birth – data urodzenia (wybierz z kalendarza)
Permanent address – adres stałego zamieszkania w Polsce
Number and street – ulica i numer domu
Apartment number – numer mieszkania
Country – państwo – wybierz z listy Poland – Polska
State/Province – województwo
City – miasto
Zip code – kod pocztowy (bez myślnika np.: 00456)

Aby przejść dalej, kliknij w SAVE AND CONTINUE.

8. Następnie uzupełnij informacje dotyczące lotu (Flight Information).
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Arrival flight information in Spain – dane dotyczące przylotu
Airline – linia lotnicza – wybierz z listy
Flight number – numer lotu
Seat number – numer miejsca w samolocie – jeśli nie jest znany wpisz „1A”
Arrival date – data przylotu
Address where you will be staying: Just write the place you will visit first – adres miejsca
pobytu w Hiszpanii (wpisz pierwszą lokalizację, którą odwiedzisz)
Name of hotel (if it’s your case) – nazwa hotelu
Number and street – ulica
Apartment number – numer pokoju hotelowego (pole należy pozostawić puste)
Region/autonomous city – region, wybierz z listy (choose an option):
Andalucia – Andaluzja (Costa del Sol – AGP)
Canarias – Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa – TFS, Gran Canaria – LPA,
Fuerteventura – FUE, Lanzarote – ACE)
Catalunya – Katalonia (Barcelona – BCN)
Balears, Illes – Baleary (Majorka – PMI, Minorka – MAH, Ibiza – IBZ)
Province – prowincja, wybierz z listy (choose an option)
City/town – miasto
Zip code – kod pocztowy
Następnie zaznacz checkbox, jeśli podany adres jest stałym miejscem pobytu w Hiszpanii:
Indicate whether this address is permanent for your entire stay in the country
Aby przejść dalej, kliknij w SAVE AND CONTINUE.

9. W kolejnym kroku uzupełnij historię podróży (Travel history) z ostatnich 14 dni.
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Please indicate the country of origin of your trip to Spain – wybierz z listy kraj, z którego
podróżujesz (Poland), następnie wybierz z listy województwo (starting area of your trip)
Please indicate all the countries you have traveled to/passed through in the last 14 days
– wskaż wszystkie kraje, które odwiedziłeś w ciągu ostatnich 14 dni – wybierz z
listy (Choose an option)
Jeśli chcesz dodać kolejny kraj, kliknij w Add country
Reason for trip. Please check off one option – cel podróży – zaznacz jedną opcję: TOURISM
Aby przejść dalej, kliknij w SAVE AND CONTINUE.

Pojawi się informacja, że po wybraniu kraju z listy (Poland) nie będzie możliwości zmiany.
Zaznacz: Yes

10. Następnie uzupełnij Deklarację zdrowia (Health Questionnaire).
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Mandatory for entry into Spain – obowiązkowe przy wjeździe do Hiszpanii
IN RELATION TO THE HEALTH EMERGENCY DECLARED BY COVID-19, it is mandatory
that you answer the following questions. If necessary, a medical evaluation will be
carried out upon arrival – w związku z nadzwyczajną sytuacją zdrowia wywołaną przez
COVID-19, obowiązkowe jest udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. W razie
potrzeby po przyjeździe zostanie przeprowadzona kontrola medyczna.
Have you been in contact with a person that has been a confirmed case for COVID-19
during the last 14 days? – Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą,
u której potwierdzono COVID-19?
Zaznacz YES – TAK lub NO – NIE

Następnie zaznacz na jakiej podstawie wjeżdżasz do Hiszpanii:

EU Digital COVID Certificate – Unijny Certyfikat COVID
Equivalent digital COVID-19 Certificate, recognized by the EU – odpowiednik unijnego
Certyfikatu COVID-19, uznanego przez UE
Dokument należy załączyć klikając w SELECT FILE (Akceptowane formy plików: PDF, PNG,
JPG, SVG, GIF and JPEG)
Other certificate – inny certyfikat (opcja powinna zostać zaznaczona przez osoby, które
podróżują na podstawie testu)
Jeśli nie możesz przesłać certyfikatu zaznacz checkbox:
Select here only if you are not able to upload the file of your EU Digital COVID Certificate,
you can fill in the form for the type of certificate (vaccination, diagnostic test, retrieval) you
have by selecting this option. REMEMBER that if you manually add this certificate you may
be subject to a documentary check upon arrival at the airport, with the delays this may entail.
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Zaznacz powód, dla którego wybierasz tę opcję:

Vaccination – szczepienie
Diagnostic Test – test diagnostyczny
Recovery – przebycie COVID-19

Przy wyborze opcji Vaccination, uzupełnij dane:

Surname – nazwisko
Name – imię
Date of birth – data urodzenia – wybierz z kalendarza
Vaccine administered – podana szczepionka (wybierz z listy jej rodzaj)
Date on which you received full vaccination schedule – data podania ostatniej dawki
Country of vaccination – kraj, w którym zostałeś/-aś zaszczepiony/-a
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Przy wyborze opcji Diagnostic Test, uzupełnij dane:

Surname – nazwisko
Name – imię
Date of Birth – data urodzenia – wybierz z kalendarza
Test carried out – rodzaj testu – wybierz: Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) – test
molekularny lub Rapid Antigen Test (RAT) – szybki test antygenowy
Date of sampling – data pobrania próbki do testu – wybierz z kalendarza
Test result – wynik testu
Country where the test takes place – kraj, w którym wykonano test

Przy wyborze opcji Recovery, uzupełnij dane:

Surname – nazwisko
Name – imię
Date of Birth – data urodzenia – wybierz z kalendarza
Test carried out – rodzaj testu - wybierz Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) – test
molekularny
Date of first positive test – data testu z wynikiem pozytywnym
Country issuing the certificate – kraj wydania certyfikatu – wybierz z listy
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Kliknij w VALIDATE CERTIFICATE.
Po zweryfikowaniu, wybierz opcję SAVE AND CONTINUE.

11. Na ekranie pojawi się poniższy komunikat:

Kliknij w YES – TAK, aby potwierdzić poprawność wprowadzonych danych. Nie będzie
możliwości dalszej edycji wprowadzonych danych.
12. W kolejnym kroku zaakceptuj oświadczenie (Affidavit) o stanie zdrowia, które
upoważnia do odbycia podróży oraz potwierdza informacje zawarte w formularzu.
Zaznacz checkbox: Indicate for acceptance.

Aby zakończyć, kliknij w END PROCESS.
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13. Rejestracja przebiegła pomyślnie (Form completed correctly).

Na podany w formularzu adres mailowy zostanie przesłany kod QR (sprawdź folder SPAM).
Otrzymany kod należy zapisać na urządzeniu mobilnym lub wydrukować i mieć przy
sobie w celu przedstawienia go po przylocie do Hiszpanii (Remember to download the
QR Code on your mobile or print it on paper and to have it on hand upon arrival in Spain).

Możesz również pobrać kod QR wybierając jedną z opcji: PDF format lub Wallet format:

Aby zakończyć kliknij w FINALIZE.
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B. FAMILY/GROUP FCS FORM
1. Aby wypełnić formularz dla grupy, kliknij w Family/Group FCS Form. Następnie
uzupełnij dane głównego uczestnika podróży (Data of the responsible passenger).
Osoba ta musi być pełnoletnia. Pola z gwiazdką są wymagane.
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Surname – nazwisko
Name – imię
Passport number, National Id (DNI), Foreign Residency (NIE) or personal identifier – numer
paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
Flight number – numer lotu
Arrival Date – data przylotu (wybierz z kalendarza)
Email – adres mailowy
Confirm email address – potwierdź adres mailowy
Checkbox: Check here if your final destination is not Spain (only arrives in Spain in transit)
– pole powinno zostać zaznaczone wyłącznie przez osoby podróżujące do Andory.

Jeśli podróżujesz do Hiszpanii w tranzycie, tzn. Twoim miejscem docelowym jest kraj inny, niż
Hiszpania i ten tranzyt trwa krócej niż 24 godziny – zaznacz Continue.
2. Uwierzytelnij proces zaznaczając checkbox I am human:

3. Następnie zaznacz checkbox: Yes, I have read and understand the information and
accept these terms:
Każdy pasażer przed odbyciem podróży do Hiszpanii zobowiązany jest do uzupełnienia
formularza. Po wypełnieniu formularza FCS otrzymasz kod QR, który należy zabrać ze sobą
na lotnisko w wersji mobilnej lub drukowanej.
Informujemy, że podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane w celu zapewnienia
kontroli epidemii COVID-19.
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest Ministerstwo Zdrowia
Hiszpanii, którego dane kontaktowe to saniext_protecciondatos@sanidad.gob.es.
Możliwymi odbiorcami Twoich danych są właściwe organy ds. Zdrowia.
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Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia
i przenoszenia swoich danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to delegadoprotecciondatos@mscbs.es.
Uzupełniając formularz zaświadczasz prawdziwość informacji, akceptację warunków
prawnych, przetwarzanie danych oraz przestrzeganie przepisów zdrowotnych,
wskazanych przez lokalne władze.
4. Upewnij się, że wpisane dane są poprawne, a następnie kliknij w SEND.
5. Na ekranie pojawi się komunikat:

Jeśli chcesz sprawdzić/poprawić dane, kliknij w REVIEW.
Jeśli jesteś pewien/pewna, że wpisane dane są poprawne, kliknij w CONTINUE.
6. Po poprawnym przesłaniu danych, na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz
wiadomość z kodem dostępu:
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Po otrzymaniu wiadomości mailowej kliknij w otrzymany link i ponownie uzupełnij numer
dokumentu tożsamości (Passport number, National Id (DNI), Foreign Residency (NIE) or
personal identifier), wpisz otrzymany kod dostępu (Security Code) i zaznacz checkbox: I am
human. Następnie kliknij w Continue.

7. W kolejnym kroku uzupełnij dane osobowe (Personal Information) pasażera
głównego. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
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Surname – nazwisko
Name – imię
Sex – płeć, zaznacz: Male – mężczyzna lub Female – kobieta
Passport number, National Id (DNI), Foreign Residency (NIE) or personal identifier – numer
paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
Personal mobile phone number – numer telefonu kontaktowego / wybierz z listy Prefix –
prefiks (PL +48)
Other telephone number – dodatkowy numer telefonu / wybierz z listy Prefix – prefiks
Email – adres mailowy
Date of birth – data urodzenia (wybierz z kalendarza)
Permanent address – adres stałego zamieszkania w Polsce
Number and street – ulica i numer domu
Apartment number – numer mieszkania
Country – państwo – wybierz z listy Poland – Polska
State/Province – województwo
City – miasto
Zip code – kod pocztowy (bez myślnika np.: 00456)
Aby przejść dalej, kliknij w SAVE AND CONTINUE.
8. Następnie uzupełnij informacje dotyczące lotu (Flight information):
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Arrival flight information in Spain – dane dotyczące przylotu
Airline – linia lotnicza – wybierz z listy
Flight number – numer lotu
Arrival date – data przylotu
Seat number of the person in charge – numer miejsca w samolocie opiekuna grupy – jeśli
nie jest znany wpisz „1A”
Address where you will be staying: Just write the place you will visit first – adres miejsca
pobytu w Hiszpanii (wpisz pierwszą lokalizację, którą odwiedzisz)
Name of hotel (if it’s your case) – nazwa hotelu
Number and street – ulica
Apartment number – numer pokoju hotelowego (pole należy pozostawić puste)
Region/autonomous city – region, wybierz z listy (choose an option):
Andalucia – Andaluzja (Costa del Sol – AGP)
Canarias – Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa – TFS, Gran Canaria – LPA,
Fuerteventura – FUE, Lanzarote – ACE)
Catalunya – Katalonia (Barcelona – BCN)
Balears, Illes – Baleary (Majorka – PMI, Minorka – MAH, Ibiza – IBZ)
Province – prowincja, wybierz z listy (choose an option)
City/town – miasto
Zip code – kod pocztowy
Następnie zaznacz checkbox, jeśli podany adres jest stałym miejscem pobytu w Hiszpanii:
Indicate whether this address is permanent for your entire stay in the country.
Aby przejść dalej, kliknij w SAVE AND CONTINUE.

W kolejnym kroku należy dodać dane pozostałych uczestników podróży
(Family/group information). W tym celu kliknij w ikonkę
–Click here to add passenger
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Domyślnie wszystkim pasażerom w grupie zostanie przypisany adres e-mail, numer
telefonu, adres zamieszkania i adres pobytu w Hiszpanii. Aby edytować szczegóły
podróży dla każdego pasażera w grupie, możesz odznaczyć pole w odpowiednim
miejscu. Pamiętaj, że sprawdzając ten sam e-mail dla wszystkich pasażerów, kody QR
z indywidualnymi zaleceniami zdrowotnymi zostaną wysłane do Ciebie, a nie do
każdego pasażera w grupie.
Aby zmienić te dane, należy odznaczyć poniższe checkboxy (i wprowadzić
odpowiednie dane):

Uzupełnij dane kolejnego uczestnika podróży z grupy:

Passport number, National Id (DNI), Foreign Residency (NIE) or personal identifier – numer
paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
Seat number – numer miejsca w samolocie – jeśli nie jest znany wpisz dowolny numer dla
każdego uczestnika np. 2A, 3A
Surname – nazwisko
Name – imię
Sex – płeć, zaznacz: Male – mężczyzna lub Female – kobieta
Date of birth – data urodzenia (wybierz z kalendarza)
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Jeśli chcesz zmienić dane dla poszczególnych uczestników, odznacz checkboxy i uzupełnij
pola:

Personal mobile phone number – numer telefonu kontaktowego / wybierz z listy Prefix
– prefiks (PL +48)
Email – adres mailowy
Number and street – ulica i numer domu
Apartment number – numer mieszkania
Country – państwo – wybierz z listy Poland – Polska
State/Province – województwo
City – miasto
Zip code – kod pocztowy (bez myślnika np.: 00456)
Address where you will be staying: Just write the place you will visit first – adres miejsca
pobytu w Hiszpanii (wpisz pierwszą lokalizację, którą odwiedzisz)
Name of hotel (if it’s your case) – nazwa hotelu
Number and street – ulica
Apartment number – numer pokoju hotelowego (pole należy pozostawić puste)
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Region/autonomous city – region, wybierz z listy (choose an option):
Andalucia – Andaluzja (Costa del Sol – AGP)
Canarias – Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa – TFS, Gran Canaria – LPA,
Fuerteventura – FUE, Lanzarote – ACE)
Catalunya – Katalonia (Barcelona – BCN)
Balears, Illes – Baleary (Majorka – PMI, Minorka – MAH, Ibiza – IBZ)
Province – prowincja, wybierz z listy (choose an option)
City/town – miasto
Zip code – kod pocztowy
Następnie zaznacz checkbox, jeśli podany adres jest stałym miejscem pobytu w Hiszpanii:
Indicate whether this address is permanent for your entire stay in the country.
Jeśli dane: adres email, numer telefonu, adres zamieszkania i adres pobytu w Hiszpanii
dla kolejnych uczestników podróży mają pozostać takie same jak dla głównego
uczestnika podróży, kliknij w SAVE AND CONTINUE.
9. W kolejnym kroku uzupełnij historię podróży (Travel history) każdego z uczestników
podróży z grupy (z ostatnich 14 dni).
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Please indicate the country of origin of your trip to Spain – wybierz z listy kraj z którego
podróżujesz (Poland), a następnie wybierz z listy województwo (Please indicate the
starting area of your trip).
Reason for trip. Please check off one option – cel podróży – zaznacz TOURISM
Please indicate all the countries you have traveled to/passed through in the last 14
days – wskaż wszystkie kraje, które odwiedziłeś w w ciągu minionych 14 dni – wybierz
z listy (Choose an option).
Jeśli chcesz dodać kolejny kraj, kliknij w Add country.
Aby przejść dalej, kliknij w SAVE AND CONTINUE.
Pojawi się informacja, że po wybraniu kraju z listy (Poland) nie będzie możliwości
zmiany.
Zaznacz: Yes

10. Następnie uzupełnij Deklarację zdrowia (Health Questionnaire) każdego z
uczestników podróży:
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Have you been in contact with a person that has been a confirmed case for COVID-19
during the last 14 days? – Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą u której
potwierdzono COVID-19? – zaznacz YES – TAK lub NO – NIE
Następnie zaznacz na jakiej podstawie wjeżdżasz do Hiszpanii:

EU Digital COVID Certificate – Unijny Certyfikat COVID
Equivalent digital COVID-19 Certificate, recognized by the EU – odpowiednik unijnego
Certyfikatu COVID-19, uznanego przez UE
Dokument należy załączyć klikając w SELECT FILE (Akceptowane formy plików: PDF, PNG,
JPG, SVG, GIF and JPEG)
Other certificate – inny certyfikat (opcja powinna zostać zaznaczona przez osoby, które
podróżują na podstawie testu)
Jeśli nie możesz przesłać certyfikatu zaznacz checkbox:
Select here only if you are not able to upload the file of your EU Digital COVID Certificate,
you can fill in the form for the type of certificate (vaccination, diagnostic test, retrieval) you
have by selecting this option. REMEMBER that if you manually add this certificate you may
be subject to a documentary check upon arrival at the airport, with the delays this may entail.
Zaznacz powód, dla którego wybierasz tę opcję:
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Vaccination – szczepienie
Diagnostic Test – test diagnostyczny
Recovery – przebycie COVID-19

Przy wyborze opcji Vaccination, uzupełnij dane:

Surname – nazwisko
Name – imię
Date of birth – data urodzenia – wybierz z kalendarza
Vaccine administered – podana szczepionka (wybierz z listy jej rodzaj)
Date on which you received full vaccination schedule – data podania ostatniej dawki
Country of vaccination – kraj, w którym zostałeś/-aś zaszczepiony/-a
Przy wyborze opcji Diagnostic Test, uzupełnij dane:

Surname – nazwisko
Name – imię
Date of Birth – data urodzenia – wybierz z kalendarza
Test carried out – rodzaj testu – wybierz: Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) – test
molekularny lub Rapid Antigen Test (RAT) – szybki test antygenowy
Date of sampling – data pobrania próbki do testu – wybierz z kalendarza
Test result – wynik testu
Country where the test takes place – kraj, w którym wykonano test
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Przy wyborze opcji Recovery, uzupełnij dane:

Surname – nazwisko
Name – imię
Date of Birth – data urodzenia – wybierz z kalendarza
Test carried out – rodzaj testu - wybierz Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) – test
molekularny
Date of first positive test – data testu z wynikiem pozytywnym
Country issuing the certificate – kraj wydania certyfikatu – wybierz z listy
Kliknij w VALIDATE CERTIFICATE.
Po zweryfikowaniu, wybierz opcję SAVE AND CONTINUE.

11. Na ekranie pojawi się poniższy komunikat:
Kliknij w YES – TAK, aby potwierdzić poprawność wprowadzonych danych. Nie będzie
możliwości dalszej edycji wprowadzonych danych.

12. W kolejnym kroku zaakceptuj oświadczenie (Affidavit) o stanie zdrowia każdego z
pasażerów (uczestników podróży), które upoważnia do odbycia podróży oraz
potwierdza informacje zawarte w formularzu. Zaznacz checkbox: Indicate for
acceptance.
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Aby zakończyć, kliknij w END PROCESS.

13. Rejestracja przebiegła pomyślnie (Form completed correctly).
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Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz kody QR każdego z uczestników
podróży (sprawdź folder SPAM).
Otrzymany kod należy zapisać na urządzeniu mobilnym lub wydrukować i mieć przy
sobie w celu przedstawienia go po przylocie do Hiszpanii (Remember to download the
QR Code on your mobile or print it on paper and to have it on hand upon arrival in Spain).

Możesz również pobrać kody QR dla poszczególnych uczestników wybierając jedną z opcji:
PDF format lub Wallet format:

Aby zakończyć kliknij w FINALIZE.
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