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Lotteriforvaltning

Søknad om å spille foreningsbingo

(entrepenører og radio/TV-bingo må søke via Altinn)

Opplysninger om organisasjonen:
Søknaden gjelder spill i pott (kryss av)

(NB! Ved spill i pott skal alle søknader sendes samlet)

Organisasjonsnummer

Navn

Adresse
Postnummer

Poststed

Telefonnummer

E-post adresse

Opplysninger om lokalet
Navn på bingolokalet

Adresse

Postnummer

Poststed

Spilleperiode

Fra (dd.mm.åå)

Søknad om spill i perioden:
(inntil 2 år)
Hovedspill
Kryss
av:

Til (dd.mm.åå)

Informasjon om bingotypene:
Bingo med forenklet regnskapsrapportering:
Blir gitt med en fast omsetningssum (inkludert sidespill)
på inntil 250 000 kr pr. kalenderår
Ordinær bingo med omsetning over 250 000 kr:
Ønsket omsetning pr. kalenderår må være mellom
250 000 og 700 000 kr pr. forening som deltar i
tillatelsen.

Fast omsetning pr. kalenderår
blir satt til:
Inntil 250 000 kr
Oppgi omsetning pr. kalenderår:

Opplysninger om papirsidespill:
Papirsidespill har en avgift på 10.kr pr dag

Oppgi antall dager pr. kalenderår:

Vedlegg:

•
•

Oversikt over spilltilbudet (omsetningsbaserte gevinster, faste gevinster, jackpot, åpningstider, bongpriser)
Eksempel på bingobonger i papirformat som skal brukes

Sted/dato

underskrift

(med BLOKKBOKSTAVER)
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Lotteriforvaltning
Søknad om å spille foreningsbingo
Veiledning til skjema:
Organisasjoner som skal avholde bingo, eventuelt med tilhørende sidespill, må søke Lotteritilsynet om
tillatelse på fastsatt skjema. Organisasjonene må være godkjent som lotteriverdig organisasjon av
Lotteritilsynet før de kan søke om bingotillatelse.
Opplysninger om organisasjonen:
Spill i pott er når flere foreninger spiller bingo sammen og deler overskuddet. Dersom søknaden
gjelder spill i pott skal foreningene fylle ut hvert sitt søknadsskjema. Alle skjemaene sendes samlet til
Lotteritilsynet. Det blir gitt en felles tillatelse, men hver forening får eget vedtak tilsendt.
Opplysninger om lokalet
Fyll ut opplysninger om bingolokalet.
Spilleperiode (inntil 2 år)
Fyll inn den perioden det skal spilles bingo. Spillperioden følger kalenderåret og kan maksimalt være 2
år.
Hovedspill
Det er to varianter av hovedspill dere kan søke om.
Bingo med forenklet regnskapsrapportering: Omsetningen blir satt til 250 000 kr pr. kalenderår. Det
betyr at dere kan spille bingo for mindre enn dette beløpet, men omsetningen (inkludert hovedspill og
ev. papirsidespill) kan ikke overstige 250 000 kr pr. kalenderår. Det blir krevd inn 1 250 kr pr.
kalenderår i avgift for hovedspillet.
Ordinær bingo med omsetning over 250 000 kr: Her fyller dere inn omsetningen dere ønsker pr.
kalenderår, i spennet fra 250 000 kr til 700 000 kr. Det blir krevd inn 1 250 kr pr. kalenderår i avgift for
hovedspillet.
Opplysninger om papirsidespill
Ved siden av hovedspillet kan det søkes om papirbasert sidespill. Papirsidespill er forhåndstrukkede
lotteri med maksimal gevinst på 1 000 kr, og maksimalt innskudd på 10 kr. Oppgi det antall dager dere
skal ha sidespill. Gebyret er 10 kr pr. dag, uavhengig av antall typer sidespill.
Send utfylt skjema til:
Lotteritilsynet, Postboks 800, 6805 Førde, alternativt som vedlegg til e-post til postmottak@lottstift.no
Informasjon om regelverk m.m. finner du på www.lottstift.no
Det er viktig at opplysningene om organisasjonen er korrekte i Enhetsregisteret.
Kontrollér opplysningene og meld eventuelle endringer til www.brreg.no

