Guide til ansøgning om lån af areal til arrangement.
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1. Udpeg steder
1. Udpeg steder
Først skal der vælges hvor du/I ønsker at afholde jeres arrangement. Dette gøres ved at vælge den eller de
veje hvor på arrangementet skal afholdes. Skal arrangementet afholdes uden for et vejareal, skrives der
den vej som vil fungere som tilkørselsvej/adgangsvej til arealet.
2. Tegn vej
Når du/I har fundet den vej som skal bruges. Tegnes der en streg der modsvarer til den del du/I ønsker at
låne til arrangementet. Her er det vigtigt at der trykkes på godkend, når der er tegnet færdigt. Længst nede
kan der også angives dato for hvornår arrangementet skal afholdes, herved kan man også se om der er
andre arrangementer eller lignende i den periode.

2. Steds detaljer
Under dette punkt skal der angives hvilket eksakt område hvor arrangementet skal afholdes. Er der tale om
et cykelløb, skal der her anføres mål og start plads, samt andre pladser hvor der vil være ophold af flere
mennesker på samme tid.

3. Ansøger type og roller
Her skal der angives, hvorvidt man er privat person eller virksomhed. Ansøger man på vegne af en forening,
med en forenings nemid skal man vælge virksomhed her.

4. Ansøger detaljer
Her oplyses hvem kontaktpersonen i forbindelse med arrangementet er. Her behøves både mobilnummer,
mailadresse, samt adresse på personen.

5. Vælg arrangement
I dropdown menuen, er der et valg af de mest gængse arrangementer, der forekommer i kommunen.
Passer dit arrangement ikke til en af disse vælges øvrige

6. Arrangementsdetaljer
Her skal arrangementet beskrives i detaljer. Skulle de 255 tegn der er afsat i denne rubrik ikke være nok. Vil
det være muligt at vedhæfte en beskrivelse under punkt 7. I det tilfælde skrive blot ”se vedhæftet
beskrivelse”

7. Tilføj bilag
Her kan tilføjes yderligere bilag som kan være relevante for ansøgningen.

8. Periodeangivelse
Her skal perioden for arrangementet angives. Glem ikke at tage højde for opstillings tid og nedtagning,
denne periode skal være inkluderet i den tid du/I gerne vil låne arealet.
Det er også muligt her at angive hvor vidt arrangementet skal gentages, i fald at man har tilbagevendende
arrangement.

9. Gentagelser
Dette punkt er kun relevant, i fald arrangementet er en tilbagevendende begivenhed. I så fald er det her
det angive på hvilke datoer det skal foregå.

10. Opsummering
Her for du/I et overblik over jeres ansøgning. Vigtigt at den læses igennem inden den sendes til Kommunen.

