
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA
FORMULARZA PLF

Zgodnie z informacją podaną przez rząd Grecji, od 1 lipca 
wszyscy podróżujący do Grecji są zobowiązani
do wypełnienia formularza PLF (Passenger Locator Form) 
na 24 godziny przed wjazdem do Grecji.

Formularz zawiera dane kontaktowe pasażera, informacje o miejscu pobytu na 
terenie Grecji, poprzednich pobytach w innych krajach, a także o współpasażerach. 

W celu uzupełnienia formularza wejdź na stronę: 
travel.gov.gr/#/form

Poniżej zamieszczamy instrukcję wypełnienia formularza.
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REJESTRACJA

Wpisz maila na który przyjdzie formularz PLF

Wpisz wymyślone przez siebie hasło

Kliknij "Register"- Rejestracja

Kliknij "Kontynuuj"

Ponownie wpisz wcześniej wymyślone 
przez siebie hasło

Link aktywujący Twoje konto został wysłany na podanego 
maila. Jeżeli nie dostałeś maila , kliknij tutaj aby wysłać go 
ponowie

Sprawdź maila, (w razie pustej skrzynki, 
prawdź SPAM). 
W mailu od 
Hellenic Republic- travel.gov.gr, 
znajdziesz link w który należy kliknąć 
i który przeprowadzi Cię do dalszych 
kroków wypełniania formularza.
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REJESTRACJA

Zanim rozpoczniesz

Wpisz maila na który przyjdzie formularz PLF

Wpisz wymyślone wcześniej przez siebie hasło

Kliknij "Kontynuuj"

Kliknij "Kontynuuj"

odhacz, przeczytałam/łem protokół 

odhacz, wypełniłam/łem formularz w całości, 
poprawnie i zgodnie z prawdą 

odhacz, wypełniłam/łem tylko jeden formu-
larz dla mojej rodziny/ gospodarstwa 
domowego
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ŚRODEK TRANSPORTU

Samolot (zaznacz tę opcję)

Nazwa linii lotniczej (sprawdź, jaką linią lecisz
na stronie: www.grecos.pl/rozklad-lotow)

Numer lotu (znajdziesz go na stronie: 
www.grecos.pl/rozklad-lotow)

Data przylotu do Grecji

Wybierz datę przylotu 
z kalendarza

Nazwa lotniska docelowego
Wybierz nazwę lotniska z listy
Uwagi:
Araxos to lotnisko
na Peloponezie Północnym
Aktio to lotnisko, na którym 
lądują podróżujący na Lefkadę

Uzupełnij, jeśli podróżujesz linią prywatną (nie dotyczy klientów Grecosa)

INFORMACJE O LOCIE

Kliknij "Kontynuuj"

Kliknij "Kontynuuj"



DANE OSOBISTE
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Nazwisko (bez polskich liter)

Imię (bez polskich liter)

Inicjał drugiego imienia (opcjonalnie)

Płeć (zaznacz odpowiednią opcję)

Wiek (wpisz liczbę, np. 23, 89)

Numer dowodu osobistego/paszportu

Numer telefonu (dodaj przed numerem + i telefoniczny kod kraju, 
w którym zarejestrowany jest numer. +48 dla Polski)

Firmowy numer telefonu (opcjonalny)

Domowy numer telefonu (opcjonalny)

Adres e-mail

Inny numer telefonu (opcjonalny)

Mężczyzna

Kobieta

Inna

Kliknij "Kontynuuj"

Dowód osobisty

Rodzaj dokumentu tożsamości

Numer telefonu, pod którym będziesz dostępny podczas wakacji

Paszport
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Kraj

Województwo

Miasto

Kod pocztowy

Numer domu

Numer mieszkania (opcjonalnie)

Ostatnio odwiedzony kraj (zaznacz, 
jeśli w ciągu ostatnich 14 dni 
przebywałeś w innym kraju niż będący 
miejscem Twojego stałego pobytu)

Ulica

STAŁY ADRES ZAMIESZKANIA

Kliknij "Kontynuuj"
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Adres tymczasowy (miejsce, w którym 
będziesz przebywać przez kolejne 14 dni)

Kraj

Region (tłumaczenie nazw regionów poniżej)

Region

Miasto

Kod pocztowy

Ulica/Miejscowość

Wybierz region, do którego lecisz:

Numer pokoju (nie dotyczy)

Nazwa hotelu

ADRES TYMCZASOWY

Kliknij "Kontynuuj"

Attiki – Attyka i Evia
Ionia Nisia – Wyspy Jońskie (Zakynthos, Lefkada, Kefalonia, Korfu)
Kentriki Makedonia – Chalkidiki i Riwiera Olimpu
Kriti –  Kreta (Heraklion i Chania)
Notio Aigao – Rodos, Kos, Cyklady (Santorini, Mykonos, Ios)
Peloponnisos – Peloponez Północny i Południowy
Thessalia – Tesalia – Sporady (Skiathos i Skopelos)
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Kontakt w nagłych wypadkach (osoba do 
kontaktu - dostępna przez kolejne 30 dni)

Kraj

Miasto

Imię (bez polskich liter)

Adres e-mail

Inny numer telefonu (opcjonalny) 

kontaktu - dostępna przez kolejne 30 dni)

Nazwisko (bez polskich liter)

Inny numer telefonu (opcjonalny) 

Numer telefonu (dodaj przed numerem
+ i telefoniczny kod kraju, w którym 
zarejestrowany jest numer. +48 dla Polski)

KONTAKT W NAGŁYCH WYPADKACH

Kliknij "Kontynuuj"
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Imię (bez polskich liter)

Wiek (wpisz liczbę, np. 23, 89)

 (bez polskich liter)

Nazwisko (bez polskich liter)

TOWARZYSZE PODRÓŻY - RODZINA

TOWARZYSZE PODRÓŻY - RODZINA

Kliknij "Kontynuuj"

Usuń członka rodziny

Lub kliknij "Kontynuuj"Lub kliknij "Kontynuuj"

Dodaj członka rodziny 

Nazwisko

Dodaj następnego członka rodziny 
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Imię (bez polskich liter)

Grupa (wycieczka, grupa, biznes, inne) (Opcjonalne)

Nazwisko (bez polskich liter)

Kliknij "Kontynuuj"

Usuń towarzysza podróży

Towarzysze podróży (poza rodziną, nie 
będący częścią tego samego gospodarstwa 
domowego) domowego) 

Dodaj towarzysza podróży

TOWARZYSZE PODRÓŻY

TOWARZYSZE PODRÓŻY

Lub kliknij "Kontynuuj"
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Wypełnij formularz dla kolejnej osoby

GOTOWE!

WAŻNE!

Po wypełnieniu formularza sprawdź swoją skrzynkę 
e-mailową. Zostanie na nią wysłane potwierdzenie 
wypełnienia formularza, a po zweryfikowaniu Twoich danych 
- wypełniony formularz z unikalnym QR kodem, który 
będziesz musiał okazać na lotnisku docelowym w formie 
elektronicznej (w telefonie) lub wydrukowany. 


