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Kültürel, Sportıf Veya Konferans Etkinliklerine Katılım Amaçlı Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar
1.Başvuru formu (aslı veya fotokopisi) büyük harfle doldulmalı ve başvuru sahibi tarafından
imzalanmalıdır. Reşit olmayan başvuru sahipler için formu, ebeveynleri ya da yasal vasisi tarafından
imzalanmalıdır. (BAŞVURU FORMU EKTEDİR)
2.-

Bir adet biyometrik fotoğraf

3.-

Pasaport (eğer varsa eski pasaport) ve fotokopileri

4.İspanya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin İspanya seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri
dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 € teminat tutarında,
Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal
seyahat sağlık sigortası. Yapılan vize müracaatları için seyahat sağlık sigortası geçerlilik süresi en az 1
hafta olmalıdır. Konsolosluk Bölümü sigortanın seyahat süresi + 2 günü kapsayacak şekilde yaptırılması
önerir.
5.-

Uçak/seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler

6.Konaklamaya ilişkin belgeler: Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler. Sponsor
ve/veya konaklamaya ilişkin belge: Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat (Büyükelçilik ve
Konsoloslukların web sitelerinde daha ayrıntılı bilgi ve indirilebilecek nitelikteki formlara ilişkin linkler
yer almaktadır)
7.Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:
7.1.- Kültürel etkinlik veya konferanslara katılım amacıyla: Etkinliği düzenleyen firma tarafından
gönderilen davetiye veya kültürel hizmet sağlayıcısı ile imzalanan sözleşme veya yaratıcı bir eser için
gönderilen davetiye. Spor etkinlikleri amacıyla: spor kulübü / spor federasyonu tarafından gönderilen ve
spor etkinliğine katılımı teyit eden davetiye veya akreditasyon belgesi ve gönderen spor kulübü veya
spor federasyondan alınmış sporcu lisansı.
8.Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:
8.1.- Başvuru sahibi çalışan ise: İşveren mektubu ve/veya izin onayı, SGK (sosyal güvenlik) işe giriş
bildirgesi ve SGK "hizmet dökümü".
8.2.- Başvuru sahibi çiftçi ise: Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesiç
8.3.- Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise: Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil
gazetesinin kopyası, Vergi levhası.
8.4.- Başvuru sahibi emekli ise: Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı).
8.5.- Başvuru sahibi öğrenci ise: Öğrenci Belgesi
8.6.- Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal
vasi ile seyahat ediyorsa: Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil
ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).
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