Lensmannen i Nærøysund/Bindal/Leka
Trøndelag politidistrikt
(Melding i ett eks. skal være innlevert til politiet minst 14 dager før arrangementet)
MELDING OM AVHOLDELSE AV
OFFENTLIG FEST MED DANS / ANNET ARRANGEMENT
_______________ ___________________ melder herved om det vil bli avholdt
offentlig fest/annet arrangement i/på____________________________________
____dag, den _________20

start kl. ______slutt kl. ______ Aldersgrense_______år

Musikk / underholdning ved:_______________________________________________

Ansvarlig person for arrangementet: ________________________________________________
Fødselsdato:___________________ Mobtlfnr:_______________________

Følgende personer (20 år eller eldre) foreslås som ordensvakter:
Vaktsjef (Fylt 25 år):__________________________________
Navn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alder:

Mobiltlfnr._________________

Navn:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alder:

Dersom det er flere vakter, bes disse ført opp på baksiden / eget ark
Vi er oppmerksomme på at politiet kan sette som betingelse at det betales for særskilt politioppsyn for
arrangementet.
Generelle betingelser for vilkår: Lensmannskontoret må ha forhåndsmeldingen om arrangementet minst 14
dager før det finner sted. Tilbakemelding fra evt. tidligere arrangement må være levert lensmannskontoret og evt.
tidligere TONO avgift må være betalt.

Tlf. under arrangementet (Vaktsjefs mobil tlf. eller festlokalets
tlf.):.________________________________________
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Ordensregler:
Med mindre politiet setter vilkår om antall vakter så er det arrangørs ansvar å sørge for en
vaktstyrke som er dimensjonert for oppgaven, men av erfaring er "10 % - regelen" (1 vakt pr 10
gjest) et godt utgangspunkt. Ordensvaktene skal være dedikert rollen og ikke ha andre
funksjoner.
Det påhviler arrangør å instruere ordensvaktene i forhold til brannsikkerhet; stedets
branninstruks, kontrollerte rømningsveger, brannslokningsutstyr og at veg frem til området er
åpent for utrykningskjøretøy.
Vaktsjef skal være fylt 25 år og organisere ordensvaktene slik at det er vakter til enhver tid inne
og i nærområdet utenfor. Nødvendig antall ordenvakter skal være tilstede ved inn- og
utgangsdører til enhver tid. Vaktsjef skal være tilgjengelig på innmeldt mobiltelefon under hele
arrangementet.
Ordensvaktene skal være fylt 20 år- fortrinnsvis av begge kjønn. Vaktsjef og ordensvakter skal
være edrue under hele arrangementet og til det er ro og orden på stedet etter arrangementets slutt.
Tidlig inngripen før ting utarter seg, er godt forebyggende arbeid. Vaktene skal være godt
merket, fortrinnsvis med vest merket "VAKT".
Toalett og andre aktuelle steder skal inspiseres tilstrekkelig. Seksuell aktivitet skal avbrytes og
alle parter skal snakkes med henblikk på det var frivillighet.
Grove tilfeller av ordensforstyrrelse, slagsmål og lignende skal rapporteres til politiet. Likeledes
plikter vaktene, etter anmodning, å bistå politiet. Arrangør og vakter vil være naturlige vitner ved
en evt politietterforskning og forberede seg på dette ved å ta notater.
Rusfrie arrangement betyr absolutt rusfritt. Personer som er ruspåvirket skal bortvises fra
arrangementet.
Arrangement hvor det er innvilget skjenkeløyve skal det IKKE forekomme overskjenking.
Arrangør er ansvarlig for gjester som ikke er i stand til å ivareta seg selv.

Politiet ønsker at arrangementet gjennomføres på en forberedt god og trygg måte, slik at arrangør og
gjester sitter igjen med ett positivt inntrykk av arrangement i ettertid.
Arrangementet KAN bli stanset av politiet om det oppstår alvorlig ordensproblemer og/ eller det er
brudd på bestemmelser angående alkohol- og/ eller serveringsbestemmelser.

Underskrift av den ansvarlige og vaktsjef for avviklingen av arrangementet:
Jeg er gjort kjent med betingelsene for å arrangere offentlig fest/ arrangement

Ansvarlig person:__________________________________Dato:__________________
Vaktsjef:___________________________________Dato______________
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