UFOKYYTIPYYNTÖ

PYYNTÖ PERUTTU

Tällä lomakkeella voi pyytää kaksisuuntaista matkaa (ks. muut matkat 4. Kyydistä pois jäänti -kohdasta) millaisessa tahansa turvallisessa
avaruusaluksessa, jota ohjaavat positiiviset, ystävällismieliset rodut. Matkaa pyydetään haluttuun kohteeseen. Tällä lomakkeella tehty
pyyntö koskee vain sitä henkilöä, joka pyynnön tekee. Pyyntö ei koske matkustajan mahdollisia seuralaisia kyytiinottamishetkellä,
elleivät he itse anna lupaa tai pyydä päästä kyytiin. Muissa tapauksissa muiden henkilöiden on itse tehtävä kyytipyyntö tai annettava
suostumuksensa muutoin.
VAROITUS
- Tämä kyytipyyntölomake EI OLE PILA!
- Täyttäessäsi tämän lomakkeen PYYDÄT päästä UFOn kyytiin ja mahdollisesti myös kohdata avaruusolentoja
- Älä täytä lomaketta, jos sinulla on minkäänlainen terveydellinen syy, joka estää matkustamisen
fyysisesti ja/tai henkisesti vaativissa olosuhteissa
- Lomakkeen täyttämällä OTAT ITSE TÄYDEN VASTUUN SEURAUKSISTA
- Jos todella saat kyydin, se voi olla tai ei ole seurausta lomakkeesta. Ole siis varovainen.
HUOM 1: PERU PYYNTÖ hävittämällä lomake; sanomalla, ajattelemalla tai välittämällä telepaattinen viesti ET:ille, ettet haluakaan kyytiä;
tai rastittamalla kohta "PYYNTÖ PERUTTU" lomakkeen ylä- tai alalaidasta. Pyyntö ei peruunnu, jos joku muu tekee minkään
näistä ilman suostumustasi.
HUOM 2: jos jotain kohtaa ei ole täytetty, katsotaan vastaukseksi "mikä tahansa"

1. Perustiedot
Matkustajan nimi
Matkan tarkoitus

matkailu

liiketoiminta / politiikka

oppimismatka

2. Kyytiin ottaminen
Paikka

Päivämäärä ja aika
koti

mikä tahansa

nykyinen sijainti
mikä tahansa
Haluttu aluksen henkilökunnan rotu (kaikki ystävällismielisiä)
ihmisen kaltainen humanoidi
Yhteydenottotapa kyytiin ottamista varten

humanoidi

mikä tahansa

mikä tahansa

3. Matkakohde
HUOM: pyyntö koskee vain ihmiselle turvallisia kohteita
kotipaikkakunnan yllä

paikallinen aurinkokunta

kotimaan yllä

Linnunrata

Maan / Maan kuun yllä

mikä tahansa (aluksen henkilökunta voi valita)

päivä(ä)

Matkan maksimikesto (kyytiinottamispaikassa kulunut Maan aika):
Matkojen maksimimäärä (jos rajoitettu):

tunti(a)

kerta(a)

4. Kyydistä pois jäänti
Paikka: sama kuin kyytiinottopaikka, jos se on turvallinen. Turvallisuussyistä ei muita vaihtoehtoja. Tiedustele muita vaihtoehtoja
aluksen henkilökunnalta.

5. Muut asiat
- Kaikki lääketieteellinen tai muu matkustajan testaaminen ilman matkustajan suostumusta kielletty ennen matkaa, sen jälkeen ja sen
missään vaiheessa
- Pyydetään vain matkaa täysin tajuissaan ja niin, että se voidaan muistaa jälkeenpäin

Aika ja paikka

Allekirjoitus
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