
Короткострокова віза /  СПОРТСМЕНИ 

Спротсмени є найманими працівниками, які отримують заробітну плату, тому для виконання своєї 

професійної діяльності мають отримати дозвіл на роботу (окрім випадків, наведених нижче), якщо мова 

йде про короткострокове перебування (не превищує 90 днів), або пройти процедуру оформлення 

іноземного працівника, якщо йдеться про довгострокове перебування (більше 90 днів). 

Під час перебування у Франції спортсмени закріплені за асоціаціями, професійним або аматорським 

клубами або, в загальному, за Федераціями. 

1. Професійні спортсмени 

Інозмецям, які приїжджають до Франції з метою здійснення спортивної діяльності на період, що не 

перевищує 90 днів в рамках «спортивних заходів», не потрібно отримувати дозвіл на роботу.  До таких 

заходів відносяться : змагання та чемпіонати з різних видів спорту, які збирають представників багатьох 

країн та спортсменів різного громадянства. 

Наприклад: міжнародні, європейські та всесвітні спортивні змагання або турніри та організація масових 
заходів, які проводяться з певною періодичністю, як наприклад, Всесвітні кінні ігри у 2015 році, 
Європейський чемпіонат з футболу в 2016 році, Олімпійські ігри тощо. 

 
В такому випадку, окрім професійних спортсменів, також звільняються від отримання дозволу на роботу 
особи, які їх супроводжують та безпосередньо беруть участь у заходах або акредитовані організаторами 
заходу (арбітри/судді, тренери, лікарі, спонсори, технічних персонал та організатори). 
 

 Якщо діяльність заявника підпадає під умови звільнення від отримання дозволу на роботу: 

 
Окрім стандартного пакету документів на отримання шенгенської візи, роботодавець має передати 
заявнику, якого він запрошує до Франції, документи, що підтверджують, що така діяльність дійсно не 
потребує оформлення дозволу на роботу, тобто:  

- документи, які дозволяють встановити характер заходу та містять інформацію, зокрема про його 
місце проведення, період, тривалість, інформацію про організаторів (ім’я/назву): заяву від 
організаторів, запрошення тощо; 
- документи, які дозволяють підтвердити безпосередню участь заявника у заході: запрошення, 
документи про акредитацію, трудовий контракт тощо. 
 
   Якщо діяльність заявника не підпадає під умови звільнення від отримання дозволу на 

роботу: 

 
Роботодавець має отримати дозвіл на роботу, звернувшись до уповноваженого Регіонального управління з 
питань підприємництва, конкуренції, спроживання, роботи та зайнятості (DIRECCTE) та передати його 
заявнику.  
Заявник має подати : документ CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié 
étranger » (запит на отримання дозволу на роботу, здійснювану іноземник працівником), який має бути 
затверджений Управлінням (DIRECCTЕ). 
 

2. Спротсмени-аматори (не отримують грошової винагороди, але їх витрати покриваються 
(наприклад, проживання, переїзд, харчування тощо)) 

 
Діяльність таких спортсменів не підпадає під компетенцію Управління праці (DIRECCTE).  В такому 
випадку, оскільки спортсмени, які приїжджають до Франції, не отримуватимуть грошової винагороди за 
свою діяльність, їм не потрібно оформлювати дозвіл на роботу, проте клуб або організатор заходу має 
надати листа, в якому буде зазначено, що спортсмени не здійснюватимуть оплачувану діяльність, а 
також в якому будуть уточнені умови фінансування їх перебування (переїзд, страхування, 
проживання, премії тощо...). 

 


