
Ansøgning om tilladelse til opstilling/Brug af offentlig forlystel-se/r i 
henhold til bekendtgørelse nr. 502 af. 17. Juni 2005  
 

Dato for ansøgningens 
afsendelse

Undertegnede:

Navn/Forening/Firma

Adresse

ByPostnummer

Mobil FaxTlf.

..ved vores arrangement:

2007 i tidsrummet kl.

 Kopi af Tilsynsbog for forlystelsesapparat

Beskrivelse af behændighedsspil der ønskes opstillet

Personer under 18 år - dog minimum 16 år.  Der indhentes skriftligt samtykke til 
hvervet fra forældermyndighedens indehaver.  Denne vil sammen med 
Tilsynsbog for forlystelsesapparat være at finde i middelbar nærhed af 
forlystelsen.

Underskrift

 Opsynspersonalet vil få en grundig instruktion i betjening af forlystelsesapparatet/erne og føre tilsyn med det/disse 
  
Jeg ser frem til en hurtig behandling af ansøgningen, idet vi skal i gang med annoncering af arrangementet og dets indhold.  
Forhold som vi  ikke kan påbegynde før, at en tilladelse er os i hænde.

Personer der er fyldt 18 år

 Opsyn med de ønskede forlystelser vil blive foretaget af

Følgende vedlægges i kopi:

Beskrivelse af Lykkespil  der ønskes opstillet

Forsikringsbevis for at der for forlystelsen er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring og Ansvarsforsikring 
dækkende 5 mill. kr. ved personskade  og 2 mill. kr. ved tingsskade jf. Bekendtgørelsen om Offentlige Forlystelser, 
Bekendtgørelse nr. 502 af. 17. juni 2005 § 23.

CVR-nr. (firma/forening) CPR-nr. (enkeltperson)

1:

Jeg ansøger om tilladelse til opstilling af følgende offentlige forlystelser:

2:

3: 4:

..der foregår på adressen:

i perioden:


Ansøgning om tilladelse til opstilling/Brug af offentlig forlystel-se/r i 
henhold til bekendtgørelse nr. 502 af. 17. Juni 2005 
 
Undertegnede:
 Opsynspersonalet vil få en grundig instruktion i betjening af forlystelsesapparatet/erne og føre tilsyn med det/disse
 
Jeg ser frem til en hurtig behandling af ansøgningen, idet vi skal i gang med annoncering af arrangementet og dets indhold. 
Forhold som vi  ikke kan påbegynde før, at en tilladelse er os i hænde.
 Opsyn med de ønskede forlystelser vil blive foretaget af
Følgende vedlægges i kopi:
Jeg ansøger om tilladelse til opstilling af følgende offentlige forlystelser:
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