Formulář I-94
Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost
Celní a pohraniční stráž USA
Vítejte ve Spojených státech
I-94 – Záznam v příjezdu/odjezdu
Instrukce
Tento formulář vyplňujete, pokud do USA cestujete na americké vízum.
Nevyplňují občané USA, cizinci s trvalým pobytem, cizinci s přistěhovaleckými
vízy a kanadští občané, kteří jedou na návštěvu nebo cestují přes transit.
Pište VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY bez české diakritiky, používejte anglické
výrazy. Nepiště na zadní stranu formuláře.
Tento formulář má dvě části. Vyplňte jak záznam o příjezdu (body 1 až 17), tak
záznam o odjezdu (body 18 až 21).
Vyplněný formulář předložte imigračnímu úředníkovi.
Bod 9 – pokud vstupujete na území USA pozemní cestou, napište do této kolonky
LAND; pokud přijíždíte do USA po moři (na lodi), napište do kolonky SEA.
Výňatek ze zákona o ochraně osobních údajů: Informace v tomto formuláři jsou vyžadovány
na základně oddílu 8 Sbírky zákonů USA. Cílem shromažďování těchto informací je stanovit
podmínky vstupu a dokumentovat příjezd a odjezd cizinců, kteří jsou v USA na nepřistěhovaleckém pobytu. Informace požadované v tomto formuláři mohou být poskytnuty dalším
americkým úřadům k výkonu rozhodnutí nebo v rámci rozhodování DHS o umožnění vstupu
na americké území. Všichni cizinci, kteří chtějí navštívit USA v rámci nepřistěhovaleckého
režimu, musejí požadované informace poskytnout, pokud není stano-veno jinak. V případě
neposkytnutí údajů, vám může být odmítnut vstup do Spojených států.

Záznam o příjezdu (Arrival Record)

1. Příjmení
2. Křestní jméno | 3. Datum narození (den/měsíc/rok)
4. Stát. příslušnost (Czech Republic) | 5. Pohlaví (male = muž / female = žena)
6. Datum vydání pasu (den/měsíc/rok) | 7. Platnost pasu do (den/měsíc/rok)
8. Číslo pasu | 9. Kód letecké společnosti a číslo letu (např. DL 209)*
10. Místo trvalého pobytu – země | 11. Místo nástupu – země
12. Město vydání víza | 13. Datum vydání víza (den/měsíc/rok)
14. Adresa během pobytu v USA (číslo a ulice) *
15. Adresa během pobytu v USA - město a stát
16. Kontaktní telefon v USA (i české číslo s mezinárodním předčíslím - +420)
17. Emailová adresa

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost
Celní a pohraniční stráž USA
Záznam o odjezdu (Departure Record)

18. Příjmení
19. Křestní jméno | 20. Datum narození (den/měsíc/rok)
21. Státní příslušnost

* Poznámky
Ad 9) pokud vstupujete na území USA pozemní cestou, napište do této kolonky
LAND; pokud přijíždíte do USA po moři (na lodi), napište do kolonky SEA.
Ad 14) – pokud se budete zdržovat na více místech, uveďte adresu prvního místa
pobytu

Formulář I-94

TATO STRANA SE NEVYPLŇUJE!

