Wizy i formalno?ci

Formalno?ci przed wyjazdem jest niestety do?? sporo. G?ówny problem stanowi uzyskanie wizy turystycznej (jednokrotnej) rosyjskiej.
Wyst?powa?em ju? naprawd? o wiele wiz, do ró?nych krajów. Jedne mo?na uzyska? bezpo?rednio na lotnisku, inne za op?at? i z?o?eniem
wcze?niejszego podania, ale chyba nie ma bardziej „zakr?conych” wymaga? ni? do wizy rosyjskiej. Wiza "Elbrusowa", jest dodatkowo troch?
bardziej skomplikowana i d?u?sza w oczekiwaniu.
Tutaj mog? z czystym sumieniem poleci? zlecenie tego w jakim? biurze podró?y. Koszt takiego po?rednictwa cz?sto zamyka si? w granicy
100-150z? a oszcz?dza nam sporo czasu i formalno?ci. Ca?kowity koszt uzyskania wizy i wszystkich dokumentów przez po?rednika, zamyka
si? w przedziale 300-450z?. Tutaj z czystym sumieniem polecam NT biuro GLOB (http://www.dorosji.info/), s? przede wszystkim uczciwi i
mo?na si? dogada?. Tak czy inaczej, nie ominiemy kontaktu z biurem podró?y, gdy? musimy uzyska? stosowne dokumenty. W punktach
poni?ej opisuj? jakie:
1. Formularz wizowy, ten mo?na pobra? jako dokument pdf do wype?nienia odr?cznego, lub elektroniczny formularz do wpisania i
wydrukowania danych. Link znajdziemy na stronie ambasady rosyjskiej (www.rusemb.pl), lub na stronach po?redników. Oczywi?cie
ambasada publikuje w tej samej witrynie równie? regu?y jak wype?ni? taki wniosek, jakim d?ugopisem, jak wydrukowa? itd.
Niedope?nienie której? ze ?cis?ych regu?, mo?e w skrajnych przypadkach poskutkowa? odrzuceniem wniosku bez podania przyczyny.
Do formularza do??czamy zdj?cie 3x4cm (biometryczne - inne ni? w paszporcie, cho? z takimi samymi zasadami wykonania) oraz
paszport, wa?ny co najmniej pó? roku od daty ko?ca terminu wizy we wniosku.
2. Umow? ?wiadczenia us?ug turystycznych przez rosyjskie biuro turystyczne, czyli voucher. Koszt uzyskania nie przekracza 150z?, ale
niestety wymaga to po?rednictwa polskiego biura turystycznego. Dokument jest niezb?dny do wniosku, jak i pó?niej podczas podró?y po
Rosji. Ponadto ambasada Rosyjska jasno okre?la, ?e w voucherze powinien by? wyszczególniony region w jaki si? udajemy. Je?li
planujemy zdobycie Elbrusa to zgodnie z przepisami "Voucher with Elbrus region mentioned". Gdzie? w tek?cie powinno si? znale??
s?owo Nalczyk, Mineralne Wody lub jeszcze inne miasto docelowe w Karbado-Ba?karii. W praktyce s?u?by kontrolne najcz??ciej
sprawdzaj? czy w ogóle mamy voucher bez sprawdzania rejonu jaki jest w niego wpisany (je?li w ogóle jest) ale w przypadku
skrupulatnej kontroli mog? by? z tym problemy.
3. Potwierdzenie przyj?cia i obs?ugi turysty zagranicznego, wydane przez autoryzowane rosyjskie biuro podró?y, tzw. Visa suport letter.
Jest to dokument wymieniony przez ambasad? rosyjsk? jako niezb?dny, ale w praktyce nie wszyscy go dostaj? i mo?na podró?owa? bez
tego. Cz?sto potwierdzenie zawarte jest razem z dokumentem vouchera (nale?y uwa?nie przeczyta? jego tre??).
4. Ubezpieczenie turystyczne z firmy Signal Iduna (www.signal-iduna.pl), lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa
(www.tueuropa.pl) na kwot? kosztów leczenia min 30 000€. To ?atwo uzyskamy sk?adaj?c wniosek na stronie ubezpieczyciela, tam te?
?atwo wyliczymy koszt. Dat? lepiej zna? wcze?niej gdy? ka?dy dzie? ubezpieczenia wi?cej to koszt kilku z?otych. Je?li korzystamy z
dobrego po?rednictwa to najcz??ciej równie? o ubezpieczenie nie musimy si? martwi?.

My (czerwiec 2012r.) z ma?ym rabatem zap?acili?my 410z? na osob?, na co sk?ada si?:
213z? po?rednictwo wizowe oraz uzyskanie niezb?dnych dokumentów, tj. vouchera i visa support letter od biura rosyjskiego.
137z? op?ata konsularna za wiz? w trybie normalnym.
60z? Ubezpieczenie turystyczne w towarzystwie Europa (po rabacie).
Przy sk?adaniu wniosków obowi?zuje regionalizacja, czyli wybieramy si? do ambasady najbli?szej naszemu miejscu zameldowania (Gda?sk,
Warszawa, Pozna?, Kraków). W praktyce jednak je?li korzystamy z po?rednictwa nikt nie patrzy na region. Czas oczekiwania na zwyk?? wiz? to
oko?o 5 dni roboczych ale w ambasadzie mo?na ten proceder skróci? do dwóch dni, p?ac?c odpowiednio wy?sz? op?at? konsularn? (275z? wiza w trybie ekspresowym). Nie dotyczy to jednak wiz "Elbrusowych". Karbado-Ba?karia i ogólnie pasmo przygraniczne jest regionem
bardzo newralgicznym i standardow? procedur? przy sk?adaniu wizy na Kaukaz, jest wysy?anie zapytania przez ambasad? do Rosji i
oczekiwanie 10 dni na odpowied?. Wiza jest wydawana je?li w tym czasie konsulat nie dostanie negatywnej odpowiedzi.
Oczywi?cie mnóstwo wypraw na Elbrus (?wiadomie lub czasami nie), jedzie tam ze zwyk?? rosyjsk? wiz? i to przewa?nie wystarcza, ale na
wypadek skrupulatnej kontroli b?dziemy zmuszeni "da? w ?ap?", a w skrajnych przypadkach mo?emy zosta? zatrzymani lub cofni?ci. O kilku
takich przypadkach mo?na przeczyta? w amatorskich relacjach ze s?abo przygotowanych wyjazdów.

Ca?y proceder zajmuje troch? czasu i przy po?rednictwie bezpiecznie jest przyj?? termin co najmniej trzech tygodni, ze wzgl?du na czas
oczekiwania na wszystkie dokumenty. W biurze przy odbiorze wizy nale?y zwróci? szczególn? uwag? na wydanie wszystkich niezb?dnych
dokumentów, lub ich kopii. Posiadanie wszystkich wymienionych papierów (oraz ich kserokopii potrzebnych do rejestracji), mo?e nam zapewni?
spokojn? podró? do stup góry, ale nie zawsze. Cz?sto zale?y to od skrupulatno?ci i niestety chciwo?ci oficera podczas kontroli. Rosja jest
krajem niesamowicie skorumpowanym. Wed?ug Transparency International, ??czna warto?? ?apówek wr?czonych w Rosji tylko w 2010r.
wynios?a w przybli?eniu 300mld dolarów i kwota ta ca?y czas ro?nie. Je?li na miejscu wpadniemy na kontrol? i oficer b?dzie uwa?a?, ?e czego?
nam brakuje to znaczy, ?e trzeba b?dzie mu zap?aci?, chyba ?e jeste?my twardzi i mamy odpowiedni zapas czasu na "przepychanki". Telefony
do polskiej ambasady niewiele nam dadz?. Najbardziej uparci b?d? twierdzi?, ?e ambasada jest w Moskwie a oni s? tutaj (na miejscu).

Przyk?ady niezb?dnych dokumentów:

1. Wype?niony odcinek B karty migracyjnej do zwrotu na granicy. Kart? migracyjn? otrzymamy przy przekraczaniu granicy.
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2. Skan wype?nionej i opiecz?towanej rejestracji OWiR (awers i rewers na jednym skanie).
3. Wzór pustego formularza rejestracji OWiR (tylko awers) - orygina? otrzymamy na poczcie w Terskolu lub w hotelu.
4. Ubezpieczenie turystyczne firmy Europa do wizy (awers i rewers na jednym skanie).
5. Orygina? Vouchera oraz Visa Support Letter w formie jednego dokumentu.
6. Gotowa wiza rosyjska.
{gallery}album_russiawiza{/gallery}

W trakcie wyjazdu
W czasach Zwi?zku Radzieckiego ka?dy obywatel po uko?czeniu szesnastego roku ?ycia otrzymywa? ma?? ksi??eczk? w kolorze ciemnoczerwonym ze z?otymi literami ZSRR na ok?adce. By? to mniej wi?cej odpowiednik naszych starych dowodów osobistych. Poza oczywistymi
danymi jak imi?, nazwisko, imionami rodziców oraz adresem, widnia?o w niej te? obowi?zkowe dla ka?dego miejsce zameldowania. Ma?e
ksi??eczki z czasem zosta?y zast?pione przez dzisiejszy dowód osobisty, niemniej obowi?zek meldunkowy pozosta? i jest przestrzegany do
dzi?. Oznacza to, ?e ka?dy obywatel Rosji, po przybyciu do innego regionu ni? jego obecny zamieszkania, musi dokona? rejestracji aby
korzysta? ze ?wiadcze? socjalnych, opieki zdrowotnej czy w ogóle znale?? prac?. Cho? Rosja powoli planuje zniesienie dowodów osobistych
oraz tym samym zameldowania, to obowi?zek ten niestety istnieje nadal i dotyczy te? turystów. Dotychczas na wype?nienie tego obowi?zku
mieli?my 3 pe?ne doby, jednak od 21 marca 2011 czas ten zosta? wyd?u?ony do pi?ciu dni od momentu przekroczenia granicy. Od tego czasu
nie spotka?em si? z ?adn? aktualizacj? ale pani na poczcie informowa?a, ?e na ten obowi?zek aktualnie (2012) mamy 7 dni roboczych + 2 dni
na podró? i uwaga, je?li na terytorium federacji przebywamy krócej ni? wspomniany czas – rejestracji nie musimy dope?nia?. Warto j? jednak
mie?, cz?sto interpretacja tych przepisów zale?y od celnika na granicy. My przebywali?my krócej ni? wspomniany czas, wi?c uda?o si? nam bez
rejestracji, cho? na wszelki wypadek mieli?my ten obowi?zek dope?niony.
Potrzebny formularz mo?emy pobra? wcze?niej lub otrzyma? na ka?dej poczcie i wype?ni? w cyrylicy. Wi?kszo?? danych znajdziemy ju?
przet?umaczonych w naszej rosyjskiej wizie, cho? najlepiej zostawi? to komu? innemu. Je?li nocujemy w dowolnym typie hotelu, hostelu lub
pensjonacie to ten o?rodek ma obowi?zek dokona? rejestracji za nas a my musimy upomnie? si? jedynie o odcinek formularza z
potwierdzeniem rejestracji. W Terskolu rejestracji mo?na dokona? na poczcie za op?at? 200 rubli (20z?) + 10 rubli za ksero paszportu i wizy.
Drugim dokumentem potrzebnym do opuszczenia granicy Federacji Rosyjskiej jest odcinek B karty migracyjnej. Ca?? kart? (odcinki A i B
razem), dostaniemy do wype?nienia jeszcze przed przekroczeniem granicy w samolocie lub poci?gu. Nie ma mo?liwo?ci wype?nienia jej
wcze?niej gdy? ka?da karta ma swój indywidualny numer. Wpisujemy tam nasze dane, miejsce docelowe (t? jedn? rzecz w cyrylicy) i oddajemy
celnikowi razem z paszportem. Celnik odcina cz??? A i t? zachowuje a cz??? B oddaje nam do przechowania a? do czasu wyjazdu.
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