
 
 

SUOSTUMUS ALAIKÄISEN OSALLISTUMISESTA MATKAAN 
CONSENT LETTER FOR MINOR TO TRAVEL 

 
Hyväksymme / Hyväksyn alla mainitun alaikäisen lapsen osallistumisen varaamaansa matkaan ilman 
huoltajien / huoltajan seuraa. I / We hereby give my / our consent for the below mentioned minor to 
travel without accompanying guardian / guardians.   
 

Matkustaja / Traveller:      Syntymäaika / Date of birth: 
 
 

 

Varausnumero / Recervation number:    Lähtöpäivä / Date of departure: 
  
   

 

Alaikäisen matkustajan matkapuhelinnumero / Cell phone number of the minor passenger:  
            
           
Jos matkustajalla ei ole matkapuhelinta, mukana matkustavan vastuullisen, täysi-ikäisen 
matkapuhelinnumero / If the minor does not have a mobile phone, responsible adult’s mobile phone 
number which the minor is traveling with: 
 

 

Yhteishuoltajuus edellyttää kummankin huoltajan allekirjoitusta. Jos olet yksinhuoltaja, merkitse se 
lomakkeeseen.  
Joint custody requires the signature of both guardians. If you are a single guardian, mark it below. 
 
Oletko yksinhuoltaja? / Are you a single guardian? KYLLÄ / YES:   EI / NO: 

 

Huoltaja 1 / Guardian 1:      Allekirjoitus / Signature: 
 
 

        

Huoltaja 2 / Guardian 2:      Allekirjoitus / Signature: 
 
 

     

Huoltajan osoite / Guardian’s address: 
 
 

 

Huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite / Guiardian’s phone and email address: 
 



 

  

Alaikäinen matkustaja on 6-11-vuotias ja matkustaa täysin ilman aikusta?* / Minor passenger is 6-11 
years old and traveling completely without guardian? *      
       KYLLÄ / YES:   EI / NO:  

Vahvistamme / vahvistan, että olemme / olen tutustunut yleisiin matkapakettiehtoihin ja 
matkanjärjestäjän lisä- ja erityisehtoihin sekä matka-asiakirjoihin osoitteessa www.tui.fi. 
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.fi. 
 
Jos lomakkeella annetaan virheellisiä tietoja, joista johtuen matka perutaan / peruuntuu, veloitamme 
ehtojemme mukaiset peruutuskulut.  
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. 
 

Lomake on toimitettava täytettynä TUIlle heti varausmaksun yhteydessä. Jos lomaketta ei toimiteta, 
pidätämme oikeuden perua alaikäinen varaukselta.  
The form must be returned to TUI after booking is done. If this form is not provided, we reserve the 
right to cancel the minor's reservation. 
 
*Huomioi, että jos 6-11-vuotias matkustaa täysin ilman aikuista, lapsen huoltajan täytyy olla mukana 
lähtöselvityksessä ja täyttää lentoyhtiön vaatimat kaavakkeet. Jos lentoyhtiö on jokin muu kuin TUIfly 
tai TUI Airways, suosittelemme myös ottamaan yhteyttä suoraan lentoyhtiöön etukäteen lisätietoja 
varten.  
*Please note that if a 6-11 year old is traveling completely without an adult, the child’s guardian must 
be present at the check-in and fill in the airline’s forms. If the airline is other than TUIfly or TUI 
Airways, we also recommend that you contact the airline directly in advance for more information. 
 
Lähetä lomake heti varausmaksun yhteydessä osoitteeseen: todistus@tui.fi 
Deliver the signed form by email after booking is done to: todistus@tui.fi 
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