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Warszawa, 5 maja 2022r. 

TUI Poland sp. z o.o.  

ul. Wołoska 22a 

02-675 Warszawa 

 

Szanowni Państwo,  
 

Wszyscy podróżujący do Egiptu zobowiązani są do wypełnienia formularza on-line na 

mniej niż 48 godzin przed wylotem. Osoby, które nie wypełniły formularza przed wylotem 

mogą go uzupełnić po wylądowaniu na lotnisku w Egipcie. 

W celu uzupełnienia formularza należy wejść na poniższą stronę internetową: 

https://www.visitegypt.gov.eg/ 

Poniżej zostało opisane krok po kroku uzupełnienie formularza. 

 

1. Aby rozpocząć rejestrację należy uzupełnić dane: 

 

 

a) first name – pierwsze imię 

b) middle name – drugie imię 

c) surname – nazwisko 

d) nationality  – obywatelstwo 

e) passport number – numer paszportu 

f) date of birth – data urodzenia 

http://apps.iasaude.pt/s-alerta/questionarios/viagem/questionario.cfm?l=EN
https://www.visitegypt.gov.eg/
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g) gender – płeć 

h)  occupation - zawód 

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Next. 

 

2. W następnym punkcie należy uzupełnić kolejne dane: 

 

 

a) mobile numer – numer telefonu 

b) email address – adres e-mail 

c) residence governorate in Egypt – region zakwaterowania – dla hoteli w Hurghadzie 

oraz Marsa Alam należy wybrać Red Sea, a dla hoteli w Sharm El Sheikh należy 

wybrać South Sinai 

d) district – dzielnica, dla hoteli w Hurghadzie oraz Marsa Alam należy wybrać Ras 

Alam, a dla hoteli w Sharm El Sheikh należy wybrać Sharm Alshekh 

e) residence address in Egypt – adres zamieszkania w Egipcie 

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Next. 
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3. W kolejnym punkcie należy uzupełnić poniższe dane:  

 

 

a) trip type – rodzaj transportu, należy wybrać air (droga powietrzna) 

b) carrier – przewoźnik  

c) flight number – Numer lotu 

d) departure port – port wylotowy 

e) departure date from origin – data wylotu  

f) entry port – port przylotowy 

g) arrival date to Egypt – data przylotu do Egiptu 

h) is transit – czy następuje przesiadka w Egipcie (należy zaznaczyć no) 

i) visit reason – powód wizyty 

j) seat numer – numer siedzenia (niewymagane) 

k) which cities you would visit during your residency in Egypt? – które miasta 

planujesz odwiedzić podczas pobytu w Egipcie? 

l) are you coming in group? – czy podróżujesz z grupą?  

m) what is your planned departure date from Egypt? – jaka jest Twoja planowana 

data opuszczenia Egiptu?  
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4. W następnym kroku należy załączyć dokumenty wymagane do podróży: 

 

 

 

a) passport photo - zdjęcie pierwszej strony paszportu 

b) vaccacination certificate of PCR test for COVID-19 – certyfikat zaszczepienia 

lub negatywny wynik testu PCR 

 

Aby przejść do kolejnego etapu należy kliknąć przycisk – Next. 
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5. W następnym kroku wyświetli się podsumowanie rejestracji: 
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a) do you suffer from any symptoms such as high temperature - cough - sore throat 

- shortness of breath?– czy cierpisz na jakiekolwiek objawy, takie jak wysoka 

temperatura, kaszel, ból gardła, duszności? 

 

b) have you been in contact with anyone with COVID-19 in the last 14 days?  – czy 

w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z kimś chorym na COVID-19? 

 

c) if i feel any symptoms of the new corona disease COVID-19, or if i change the 

address or phone number mentioned above during my stay in Egypt, i will call 

105. –  jeśli podczas pobytu w Egipcie odczuję jakiekolwiek objawy COVID-19 lub 

jeśli zmienię adres lub numer telefonu podany powyżej, zadzwonię pod numer 

105. 

d) I declare that I have read and understood the questions above and they have been 

answered honestly and that all the information I have provided above is correct 

and that I have not been diagnosed recently with a disease (contagious - epidemic) 

and I have not had contact with anyone suspected or tested positive for this 

disease, and I did not suffer from any symptoms during the past 14 days. – 

oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem powyższe pytania oraz, że udzieliłem 

na nie szczerych odpowiedzi, a także że wszystkie podane przeze mnie informacje 

są zgodne z prawdą oraz, że w ostatnim czasie nie zdiagnozowano u mnie żadnej 

choroby (zakaźnej - epidemicznej) i nie miałem kontaktu z nikim, u kogo 
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podejrzewano lub stwierdzono dodatni wynik testu na tę chorobę, a także nie 

odczuwałem żadnych objawów w ciągu ostatnich 14 dni. 

 

e) save the data to facilitate the registration process for the next visit? – czy zapisać 

dane, aby ułatwić proces rejestracji przy następnej wizycie? 

 

f) I agree to the site's privacy policy. the privacy policy can be viewed through the 

following link – zgadzam się z polityką prywatności strony. Z polityką prywatności 

można zapoznać się pod następującym linkiem 

 

Aby potwierdzić rejestrację i prawidłowość danych, należy kliknąć przycisk – Confirm.  

 

6. W ostatnim kroku wygenerowany zostanie kod PIN.   

 

 

W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza 

elektronicznego, rekomendujemy poniższe działania:  

 zmiana przeglądarki internetowej  

 wyczyszczenie ciasteczek i historii przeglądania  

 sprawdzenie czy strona nie jest automatycznie przetłumaczona na język polski. 

 strona musi być w oryginalnym języku 

W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza 

elektronicznego istnieje możliwość wypełnienia go w wersji papierowej po wylądowaniu na 

lotnisku w Egipcie. 

 

 

Z poważaniem,  

TUI Poland 


