Tjekliste
Ansøgning om afholdelse af pokerturneringer (blanket 7-01)
Her er nogle punkter, du med fordel kan undersøge, inden du begynder at udfylde ansøgningen.

Emne
Kontaktperson for ansøgningen
Betaling af gebyr

Husk
Du skal afklare, hvem Spillemyndigheden skal kommunikere
med omkring ansøgningen.
Gebyret skal betales inden I sender ansøgningen.
Indbetaling skal ske til Spillemyndigheden:
Danske Bank: Registreringsnummer 0216-4069174310.

Hvem arrangerer pokerturneringen?

For virksomheder
For foreninger

Ønsket startdato for bevillingen
Antal turneringer
Hvis fornyelse af bevilling
Turneringssted

I feltet "Meddelelse til beløbsmodtager" skal I oplyse ansøgers navn og adresse, personnummer/CVR-nummer, samt
pokerforeningens eventuelle navn.
Er arrangøren
- Dig selv som person
- En virksomhed
- En forening
- Andet
Du skal kende CVR-nummeret for virksomheden
Du skal kende foreningens
- Navn
- Adresse
- Email
- Telefonnummer
Du skal desuden have en digital kopi af foreningens vedtægter, der skal vedhæftes ansøgningen.
Bemærk sagsbehandlingstid, da Spillemyndigheden skal
høre politiet.
Du skal kende antallet af turneringer, I forventer – pr.
uge/måned/år.
Hvis I tidligere har haft bevilling, skal Spillemyndighedens
journalnummer oplyses.
Turneringsstedets
- Navn (hvis relevant)
- Adresse

Emne
Oplysninger om
- Ansøger
- Medlemmer af direktionen
- Medlemmer af bestyrelsen

Digital underskrift
Flere underskrivere af ansøgningen (for virksomheder og foreninger)

Husk
Er der nogle af disse personer, der
- Har alkoholbevilling til turneringsstedet
- Har forfalden gæld til det offentlige
(En gæld er ikke forfalden, hvis der er en betalingsordning med inddrivelsesmyndigheden, eller der er
stillet fuld sikkerhed for gælden.)
- Enten har indgivet begæring om rekonstruktion,
konkurs, eller gældssanering, eller er under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering?
- Er dømt for strafbare forhold?
Hvis du kan svare ja til et af disse punkter, skal du kende
personnummeret på personen.
Du skal underskrive ansøgningen digitalt med NemId eller
medarbejdersignatur.
Hvis du ansøger på vegne af en virksomhed eller forening,
skal alle ejere, medlemmer af direktion og medlemmer af
bestyrelsen medunderskrive digitalt.
Du skal kende personnummer, adresse, telefonnummer og
e-mail på de personer, der skal underskrive.

