Kelionės su nepilnamečiais
Estijos vietiniai maršrutai
Keliaujant Estijos vietiniais maršrutais, vaikams nuo 0 iki 7 metų reikalingas lydintis asmuo. Nuo 7
metų vaikai gali keliauti be tėvų/lydinčiųjų asmenų, jeigu tėvai žino apie vaiko buvimo vietą ir vaikas
turi galimybę su jais susisiekti. Bet kuriuo atveju už vaiką lieka atsakingi tėvai/globėjai! Estijos
vietiniuose maršrutuose lydintis asmuo gali būti šeimos narys, kuriam yra bent 10 metų arba ne
šeimos narys, kuriam yra daugiau nei 18 metų.
Planuojant kelionę su nepilnamečiu, atkreipkite dėmesį į Vaikų apsaugos įstatymą, kuriuo remiantis,
asmenims, jaunesniems nei 16 metų, 23:00 - 06:00 val. (nuo 06.01 iki 08.31 24:00 - 05:00)
draudžiama būti viešoje vietoje be lydinčio asmens.
Dėl vaiko išlipimo iš autobuso reikiamoje stotelėje vežėjas neatsako!
Jeigu vaikas keliauja vienas, siūlome jam įteikti su savimi ranka parašytą dokumentą, kuriame bus
nurodyti tėvų/globėjų telefono numeriai.

Tarptautiniai maršrutai
Vaikams nuo 0 iki 13 metų (imtinai) į užsienį galima keliauti tik su lydinčiu asmeniu (tėvai, globėjai,
patikėtinis asmuo). Važiuodami į kitą šalį atidžiai susipažinkite su priimančios šalies reikalavimais dėl
sienos kirtimo su vaikais.
Lydintis asmuo turi turėti raštišką tėvų sutikimą, kuriame nurodoma, jog šis asmuo gali keliauti su
vaiku. Dokumento formatas (paprastas laiškas/dokumentas, patvirtintas notaro) priklauso nuo
valstybės, į kurią keliaujate, reikalavimų. Jeigu vaikas keliauja su vienu iš tėvų, siūloma su savimi
turėti pažymą iš registrų centro, tam atvejui, jeigu vaiko ir vieno iš tėvų, su kuriuo keliauja, pavardės
skiriasi.
Be lydinčiojo asmens galima keliauti nuo 14 metų. Jeigu paauglys keliauja vienas, jis privalo su savimi
turėti tėvų sutikimą nepilnamečio kelionei vienam (sutikime turi būti nurodyti tėvų/globėjų
kontaktiniai duomenys). Jeigu paauglys keliauja vienas, su savimi jis privalo turėti galiojantį
dokumentą (ID kortelę arba pasą).
Planuojant kelionę su nepilnamečiu, atkreipkite dėmesį į Vaikų apsaugos įstatymą, kuriuo remiantis,
asmenims, jaunesniems nei 16 metų, 23:00 - 06:00 val. (nuo 06.01 iki 08.31 24:00 - 05:00)
draudžiama būti viešoje vietoje be lydinčio asmens.

