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

Tävlingsarrangör och kontaktperson 

Förening / Stiftelse / Annat samfund FO-nummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson
Namn Telefon 

Tid och plats för anordnandet 

Uppgifter om lotter 

Antalet lotter:  st Lottpris:  € Sammanlagt försäljningspris:   € 

Uppgifter om fastställandet av vinnarna i gissningstävlingen 

Tid och plats för fastställandet 

Sätt för fastställandet 

Förrättningen utförts av 

Representant för tävlingsarrangören 
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Poliisi 
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Uppgifter om vinster och vinstlotter (och vid behov särskild en vinstförteckning) 

Vinst Vinstlottens nummer 

    Uppgifter i separat bilaga     Fortsätter på en separat bilaga 

Underskrift av fastställandets övervakare 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Undertecknaren är den myndiga person som är ansvarig för uppgifter som hänför sig till 
anordnandet av lotteriet. 

Blankett är avsedd för föreningar, stiftelser, andra samfund och skolklasser eller motsvariga 
studiegrupper. (En gissningstävling verkställt som ett mindre lotteri) 

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att de nödvändiga bilagorna har bifogats. 
Ofullständiga uppgifter på blanketten fördröjer ärendets handläggning. 

Bilagor 

    Vinstlist

    Annan, vad: 
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