
Ansøgning om tilladelse til kørsel med tivolitog i henhold til  
bekendtgørelse om tivolitog gældende fra den 18. april 2005

Dato for ansøgningen afsendelse

Undertegnede:

Forening/Firma

Adresse

ByPostnummer

Mobil FaxTlf.

..ved vores arrangement:

 i tidsrummet kl.

Underskrift

Beskrivelse af på- og aflæsningsstederne på ruten:

i perioden (dato og år):

Følgende vedlægges i kopi: 
  

· Kopi af registreringsattester fra Synsvirksomhed 
· Forsikringsbevis for at der for Tivolitoget er tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring og  ansvarsforsikring dækkende 
 5 mill. kr. ved personskade og 2 mill. kr. ved tingsskade jf. Bekendtgørelsen om Offentlige Forlystelser, Bekendtgørelse 
 nr. 502 af. 17. juni 2005 §23 

  
Oplysninger  
  

· Tivolitoget består af trækkende køretøj samt to påhængsvogne. 
· Tivolitoget er synet og godkendt af Synsvirksomhed inden for de sidste 12 måneder. 
· Tivolitoget vil blive ført af en person, der er i besiddelse af kørekort til kategori B. 
· Tivolitoget vil alene blive brugt til persontransport. 
· Der vil være tilsynsattester for trækkende køretøj samt de to påhængsvogne at finde ved tivolitoget under dets brug. 
  

Jeg ser frem til en hurtig behandling af ansøgningen, idet vi skal i gang med annoncering af arrangementet og dets 
indhold. Forhold som vi ikke kan påbegynde før, at en tilladelse er os i hænde.  

  
 

Navn

CVR/SE nummer:

Jeg ansøger om tilladelse til kørsel med tivolitog på følgende rute:

Beskrivelse af færdslen på den pågældende rute:

E-mail adresse:


Ansøgning om tilladelse til kørsel med tivolitog i henhold til 
bekendtgørelse om tivolitog gældende fra den 18. april 2005
Undertegnede:
Beskrivelse af på- og aflæsningsstederne på ruten:
Følgende vedlægges i kopi:
 
·         Kopi af registreringsattester fra Synsvirksomhed
·         Forsikringsbevis for at der for Tivolitoget er tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring og  ansvarsforsikring dækkende 
         5 mill. kr. ved personskade og 2 mill. kr. ved tingsskade jf. Bekendtgørelsen om Offentlige Forlystelser, Bekendtgørelse
         nr. 502 af. 17. juni 2005 §23
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·         Tivolitoget består af trækkende køretøj samt to påhængsvogne.
·         Tivolitoget er synet og godkendt af Synsvirksomhed inden for de sidste 12 måneder.
·         Tivolitoget vil blive ført af en person, der er i besiddelse af kørekort til kategori B.
·         Tivolitoget vil alene blive brugt til persontransport.
·         Der vil være tilsynsattester for trækkende køretøj samt de to påhængsvogne at finde ved tivolitoget under dets brug.
 
Jeg ser frem til en hurtig behandling af ansøgningen, idet vi skal i gang med annoncering af arrangementet og dets
indhold. Forhold som vi ikke kan påbegynde før, at en tilladelse er os i hænde. 
 
 
Jeg ansøger om tilladelse til kørsel med tivolitog på følgende rute:
Beskrivelse af færdslen på den pågældende rute:
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