ANMÄLAN PLANERAT LOTTERI
Används när det finns en femårig lotteriregistrering
Förening

Lotteriföreståndare

Typ av lotteri

Typ av lott

Försäljning from-tom

*Antal lotter x insatsbelopp =

Högsta vinstvärde

Sammanlagt vinstvärde

*Här skriver ni antal lotter som ni avser att sälja x vad varje lott kostar = totalsumman

Försäljningsinformation
Lottförsäljningen ska pågå from – tom

Lottförsäljningsplats/-område

Dragning förrättas

□ Före försäljning

□ Senast:

Dragningsresultat offentliggörs

□ På separat dragningsställe
□ Genom anslag på försäljningsstället

□ På lottsedel
□ Genom annons i tidningen

Tidningens namn

Datum då annons införs i tidningen

Vinst
Plats där vinst ska hämtas

Utfallen vinst hämtas senast

Blanketten har en sida till!

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

T E L E F ON

ORG NR

Stadshuset

331 83 Värnamo

0370-37 70 00

212000-0555

E–POST

WEBBPLATS

TELEFAX

BANKGIRO

fritidsservice@varnamo.se

www.varnamo.se

0370-37 71 79

141-7195

Serviceföretag
Namn på ev serviceföretag som ska medverka vid lotteriets genomförande

Telefon

Adress

Intyg

□

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande lotteriföreståndare

Härmed intygar jag som lotteriföreståndare
att uppgifterna angivna i blanketten är korrekta

□ I egenskap av föreningens lotteriföreståndare samtycker jag till att Värnamo
kommun sparar och behandlar mina personuppgifter i samband med anordnande av
lotteri.

Upplysningar om bilagor till anmälan om planerat lotteri
Till varje ansökan ska bifogas följande handlingar:
• Vinstplan
• Protokollsutdrag med styrelsens beslut att anordna lotteriet, lotteriets
insatsbelopp och försäljningstid samt uppgift om vem som föreningen har
utsett till lotteriföreståndare
• Vid förhandsdragning ska föreningen antingen medsända provlott eller ange
LN-nr för den lottyp som föreningen vill använda. Om man trycker upp egna
lotter ska följande uppgifter finnas på lotten:
- Namn på föreningen
- Lottpris
- Tillståndsmyndighet (Värnamo kommun) och datum när den femåriga
lotteriregistreringen började gälla
- Försäljningstid
- Vinstandel i procent av lotteriets omslutning
- Vinstplan
- Om vinstutlämning inte sker i omedelbar anslutning till försäljningen ska tid
och plats för vinstutlämning samt sista vinstutlämningsdag anges
- Vid efterhandsdragning tid för dragning och tid och sätt för publicering av
dragningslista anges
• Skriftligt avtal i det fall serviceföretag har anlitats.

