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Poliisi 
Poliisi-Arpa-02  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Anmälannummer 

Kod Nummer År 

Den som anordnar gissningstävlingen 

Förening / Stiftelse / Annat samfund FO-nummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson
Namn Telefon 

Adress Postnummer Postanstalt 

Gissningsobjektet och uppgifter om lotter som skall säljas 

Gissningsobjektet 

Lotternas försäljningstid Lotternas försäljningsområde 

Priset på en lott: Antalet lotter, st: Lotternas sammanlagda försäljningspris: 

På vilket sätt gissningen utförs 

När och hur vinnaren / vinnarna fastställs 

Antalet vinster samt deras värde och slag i särskild bilaga, bilagor  st. 



Anmälan om gissningstävling 2 (2) 

Poliisi 
Poliisi-Arpa-02  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Användningsändamålet för de influtna medlen 

Hur och var vinnare / vinnarna tillkännages 

Var och när vinst / vinster tas ut 

Underskrifter 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att de nödvändiga bilagorna har bifogats. 
En ofullständig anmälan fördröjer ärendets handläggning. 

Bilagor 
    Utdrag ur förenings-/ stiftelse-/ handelsregister/ utdrag ur register som förs av en offentligrättslig förening 

    Kopia av sammanslutningens/stiftelsens stadgar 

    Protokollsutdrag om anordnande av gissningstävling 

    Modell av den lott som skall säljas 

    Annan, vad:    
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