
 

 

 

 REJSETILLADELSE FOR MINDREÅRIGE  

CONSENT LETTER FOR MINOR TO TRAVEL 
 

Undertegnede, der er forælder/værge for nedenstående person, godkender hermed følgende 

rejseaftale og er indforstået med de forpligtelser, som aftalen (TUIs rejsevilkår) indebærer.  

Bemærk, at begge forældres/værgers underskrift er påkrævet. Såfremt du er ene værge, skal det 

påføres i rejsetilladelsen. 

Såfremt der bevidst indsendes fejlagtige oplysninger til TUI, som gør en aflysning nødvendig, vil du 

blive opkrævet afbestillingsgebyr(er) i henhold til TUI’s rejsevilkår. 

Jeg/vi bekræfter at have læst de generelle og specifikke rejsevilkår, der er gældende for rejsen på 

www.tui.dk. 
 

I / We hereby give my / our consent for the below mentioned minor to travel without accompanying 

guardian / guardians.   

 

 

 Rejsende / Traveler:      Fødselsdato / Date of birth: 

 

 

 

 

  / Reservation number:    Afrejsedato / Date of departure: 

  

   

 

Mobilnummer til den rejsende / The minor passenger’s mobile number:     

            

        

Hvis den rejsende ikke har en mobil, oplyses mobilnummer på den ansvarlige voksne på rejsen / If the 

minor traveler does not have a mobile, the mobile number is given to the responsible adult on the trip.   

 

Begge forældres/værgers underskrift er påkrævet. Såfremt du er ene forælder/værge, skal det påføres i 

rejsetilladelsen. 

Joint custody requires the signature of both guardians. If you are a single guardian, mark it below. 

 

Er du ene forælder/værge ? / Are you a single guardian? JA / YES:   NEJ / NO: 

 

Forælder/Værge 1 / Guardian 1:      Underskrift / Signature: 

 

 

        

Forælder/Værge 2 / Guardian 2:      Underskrift / Signature: 

 

 

 

     

Forældres/Værges adresse / Guardian’s address: 



 

 

 

 

Forældre/Værges telefonnummer og e-mail / Guiardian’s phone and email address: 

 

 

 

 

  

Udfyldes såfremt den mindreårige er mellem 6-11 år og rejser uden følgeskab af en voksen ?* / Please fill ni 

if the minor passenger is 6-11 years old and traveling completely without guardian? *  

      JA / YES:   NEJ / NO:  

 

Vi bekræfter / jeg bekræfter, at vi har læst rejsevilkår og betingelser for pakkerejser på www.tui.dk samt 

rejsedokumentet.  

We confirm / I confirm that we / I have read the general terms and conditions for package tours and the 

tour operator's specific terms and conditions and the travel documents at www.tui.dk  

 

Hvis formularen indeholder fejlagtig information, som resulterer i en afbestilling af rejsen, debiterer vi dig 

afbestillingsgebyr(er) i henhold til vores rejsevilkår. 

If the trip is cancelled as a result of false information provided on this form, we will charge you a 

cancellation fee in accordance with our terms and conditions. 

 

Den underskrevne rejsetilladelse sendes til TUI på formular@tui.dk straks efter bestilling af rejsen. Hvis 

tilladelsen ikke er indsendt, forbeholder TUI sig retten til at afbestille den mindreåriges rejse.  

The form must be returned to TUI (formular@tui.dk) directly after booking is done. If this form is not 

provided, we reserve the right to cancel the minor's reservation. 

 
 * Observer venligst at minimum en af barnets forælder/værger skal være til stede ved check-in for at udfylde 

nødvendige papirer fra flyselskabet, når barnet er mellem 6-11 år. Såfremt du rejser med et andet 

flyselskab end TUIfly, anbefaler vi at du kontakter dette selskab inden afrejse for mere 

information. 

 
* Please note that when children between the ages of 6-11 are traveling without an adult, guardians must 

attend check-in to fill in the necessary paper from the airline. If you are traveling with an airline other 

than TUIfly Nordic, it is also necessary that you directly contact the relevant airline directly for 

more information when booking. 

 

Rejsetilladelsen skal straks efter bestilling af rejsen, mailes til: formular@tui.dk. 

Deliver the signed form directly by email after booking is done to: formular@tui.dk 
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