Søknad om å få arrangere NM i turneringspoker
Søknadsfrist: 11. januar 2021
Bruk blokkbokstaver hvis du fyller ut skjema for hånd.

Opplysninger om organisasjon *
Navn

Organisasjonsnummer

Kontaktperson (fornavn, etternavn)
E-postadresse til kontaktperson
Oppgi organisasjonens samlede inntekter
fra lotteri og pengespill
* Merk:
-

Telefonnummer til kontaktperson
Årstall

Inntekter (NOK)

dersom flere organisasjoner står bak én søknad, skal det fylles ut ett skjema pr. organisasjon
organisasjonen(e) må sende søknad om å bli godkjent som lotteriverdig før søknad om NM i turnerengspoker sendes
til Lotteritilsynet.
det er et krav at organisasjonen er landsdekkende, legg ved beskrivelse av organisering etc. (se veiledning)

Opplysninger om entreprenør **
Navn

Organisasjonsnummer

Kontaktperson (fornavn, etternavn)
E-postadresse til kontaktperson

Telefonnummer til kontaktperson

** Merk: entreprenør må sende søknad om å bli autorisert før søknad om NM i turnerengspoker sendes til Lotteritilsynet

Vedlegg til søknad
Type vedlegg

vedlagt

Rutiner (hva disse skal dekke, fremkommer i presiseringen av vilkårene)
Foreløpig turneringsplan
Beskrivelse av organisasjonens/entreprenørens kompetanse til å gjennomføre arrangementet
Beskrivelse av organisasjonens virksomhet (jfr. kravet om landsdekkende virksomhet)
Dokumentasjon av organisasjonens inntekter fra lotteri- og pengespillmarkedet
Eventuell avtale mellom organisasjon og entreprenør
Eventuell rutine for ansvarsdeling mellom organisasjon og entreprenør

Underskrift

Undertegnede bekrefter at opplysningene gitt i søknaden med vedlegg er korrekte.

____________________
Sted

_________________
Dato

______________________________________________________
Signatur (søker/organisasjon)

Send utfylt skjema med vedlegg via e-post til: postmottak@lottstift.no eller i posten til: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks
800, 6805 Førde.

Søknad om å få arrangere NM i turneringspoker
Søknadsfrist: 11. januar 2021

Veiledning til søknadsskjema
Opplysninger om organisasjon
-

-

Dersom flere organisasjoner står bak én søknad, skal det fylles ut ett skjema pr. organisasjon.

Organisasjonen(e) må sende søknad om å bli godkjent som lotteriverdig før søknad om NM i
turnerengspoker sendes til Lotteritilsynet.
Det er et krav at organisasjonen er landsdekkende. I vurderingen om søker har landsdekkende
virksomhet, vil det kreves en viss form for aktivitet i hele landet (regional og lokal aktivitet).
Aktivitetskravet innebærer at organisasjonen må ha aktivitet av et visst omfang i minst to landsdeler og
minst fem fylker for å regnes som søknadsberettiget.

Opplysninger om entreprenør
-

Entreprenør må sende søknad om å bli autorisert før søknad om NM i turneringspoker sendes
til Lotteritilsynet.

Vedlegg til søknad
-

-

Alle de opplistede vedleggene skal legges ved søknaden.
For ytterlige vedlegg; beskriv kort innholdet i tabellen.
Rutinene skal minimum dekke følgende områder;
o Turneringsoppsett for NM og kvalifiseringsturneringene.
o Håndtering av risiko for spilleproblemer.
o Praktisk gjennomføring av arrangement (adgangskontroll, håndtering av uønsket adferd,
håndtering av sjetonger og øvrig kontroll med lokaler).
o Håndtering av deltakerbetaling og registrering av spillere.
o Håndheving av 18 års aldersgrense.
o Utbetaling av premier.
o Sikkerhetsplan for helse og sikkerhet for stab og spillere.
o Beskrivelse av kompetansekrav til turneringsledere og kortutdelere.
o Ansvarsdeling mellom organisasjon og entreprenør
For mer informasjon om krav til vedlegg, rutiner, beskrivelser, etc., se nærmere presisering av vilkårene
på www.lottstift.no.

Endring i regelverket

Endringer i regelverket for poker er på høring og vil gjøres gjeldene for ny tillatelse. Flere detaljer om endringene
finner du på nettsidene våre. Høringsfristen er satt til 4. januar 2021.

For utfyllende informasjon; se www.lottstift.no

