Udskriv formular
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Ansøgning om benyttelse af kommunale
parker og grønne områder
Læs venligst 'Betingelser for arrangementer i parker og grønne områder i
Faaborg-Midtfyn Kommune' før du ansøger om at benytte en kommunal park eller
grønt område.

Arrangør
Forening / arrangør

Adresse

Ansøger

Adresse

Tlf.
Mobil
Mail

Arrangement

(evt. program vedlægges)

Arrangementets art

Sted

Startdato for arrangement

Startdato for opsætning

Slutdato for arrangement

Slutdato for nedtagning

Start- og sluttidspunkt på dagen / dagene
Forventede antal deltagere / tilskuere
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Opstilles der talerstol?

Ja

Opstilles der telt/pavillon?

Ja

Hvis ja, hvor mange?



















Opstilles der informationsbod?

Ja

Opstilles der en scene?

Ja

Opstilles der siddetribuner?

Ja







Ja













Nej
Nej

Nej
Nej



















stk.







Nej







Nej







Opstilles der andet?

Er der bodsalg?
Bod med salg af mad

stk.

Bod med salg af alkohol

stk.

Bod med salg af drikkevarer u/alkohol

stk.

Salg af andre varer?







Ja

Vil der blive opkrævet entre?

Ja

Vil der blive opsat skilte?

Ja

Vil der blive opsat plakater ved vejene?

Ja







Nej







Vil der være grill / bål?

Ja













Vil der foregå overnatning / camping?

Ja







Nej

Ja



















Nej







Vil der være adgangskontrol?

Nej
Nej













Vil der skulle foretages nogen form for
afspærring?
Vil der skulle foregå kørsel på arealet?

Nej







Musik
Er der Musik?
Er der forstærkeranlæg og højtalere? (max.
effekt)
Hvilke foranstaltninger vil blive truffet for at
forebygge støjgener?

I hvilket tidsrum vil der blive spillet musik?

Nej







3

Kontaktperson under arrangement
Navn
Mobil
Cpr.nr.

Andet

Underskrift
Dato

Ansøger
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Ansøgningsskemaet benyttes, når der skal søges om tilladelse til at benytte en park, et
grønt areal eller et idrætsanlæg.
Ansøgningsskemaet skal indsendes til Faaborg-Midtfyn Kommune, Byggeri og Miljø,
Sekretariatet, Nørregade 4, 5600 Faaborg. Skemaet skal være indsendt senest 4 uger før
arrangementet ønskes afholdt. Læs 'Betingelser for arrangementer i parker og grønne
områder i Faaborg-Midtfyn Kommune' på
http://www.faaborgmidtfyn.dk/service_til_dig/natur_miljoe/arrangementer_i_parker_og_gr
oenne_omraader/

Bemærk at der kræves brugerafgift på visse arealer.
Der vil i flere tilfælde være behov for at søge tilladelse eller godkendelse fra anden
myndighed. Du skal her selv tage kontakt til pågældende myndighed. Se 'Betingelser for
arrangementer i parker og grønne områder i Faaborg-Midtfyn Kommune'.
Denne ansøgning vil kun blive anvendt i Byggeri og Miljø, Sekretariatet, Nørregade 4,
5600 Faaborg til godkendelse og reservation af det areal der er søgt om anvendelse af.
Ved større arrangementer bedes De desuden vedlægge en tegning, som viser hvad der
ønskes opstillet.

Kontakt:
Lisbeth Østergaard, Natur og Landskab. Tlf. 7253 2013. E-mail: lios@faaborgmidtfyn.dk
Henrik Nielsen, Natur og Landskab. Tlf. 7253 2025. E-mail: henni@faaborgmidtfyn.dk

