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Utdrag av politivedtektene for Ullensaker
Kapittel 8. Offentlige forestillinger.

Uten tillatelse fra politiet ma ingen:

§ 33

Holde
1.
konsert ebier dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875.
2. Holde annen offentlig forestilling ebier forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875.
3. Som nring drive skytebane, ringkasting e. ► .
4. Som næring holde offentlig dans, karusebi eel.
Hselokalpdeig sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende
5.
medlr
eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller for
av forening eller lignende sammenslutning .
§ 34
Den som vii arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 33 skal i god tid pá forhând sende søknad til
Ppolitiet
olite
med opplysning om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige .
kan fastsette vilkår for tillatelsen.
Arrangøren må etterkomme de pálegg som politiet ellers gir for á holde ro og orden og trygge
publlkums sikkerhet.
Forestilng
m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 01.00 og kl. 08.00. Politiet kan gjøre unntak fra
dette og kan bestemme at en enkelt forestilling m.v. skal slutte senere enn kl. 01.00 ebier begynne
tidbigere enn Id. 08.00.
Politiet skal gis passende plass ved enhver forestilling m.v. som nevnt i § 33, punktene 1-2.

Vilkàr for dansearrangementer m.v. i henhold til § 34
i politivedtektene for Ullensaker
1. Ved dansearrangementer og arrangementer som nevnt I polltivedtektenes § 33 nr 4 og 5 er
nedre aldersgrense 14 år (§ 37).
2. Antabi deltakere som gis adgang tll lokalet má ikke overskride det antabi som lokalet er
godkjent for.
3. Berusede personer og personer som vii ha med rusmiddel inn pá lokalet/festplassen skal
nektes adgang. Det er forbudt a nyte medbrakt rusmiddel pá iokalet/festplassen og i
nrmeste omegn.
4. Ordensvernet
lensma
skal bestá av minst 10 personer over 20 ár, som pá forhánd er godkjent av
. En av disse skal vre leder. Han fordeler oppgavene og sørger for at ordensvernet gjør sin plikt.
5. Ordensvernet skal bære armbind eller annen synlig legitimasjon.
6. Under arrangementet skal ordensvernet sørge for á holde ro og orden, og de skal trygge
publikums sikkerhet. Dette gjelder bade pa ►okalet/festplassen og i umiddelbar nærhet.
7. Ordensvernet
tillegg
skal opptre 2 og 2 sammen, 2 av ordensvernet skal alltid stá ved inngangen
til billettkontrollen .
8. Lokalet ma være sá godt opplyst at ordensvernet kan utføre sin oppgave.
9. Ordensvernets plikter opphører ikke for samtlige deltakere har forlatt omrádet.
10. Problemer som oppstår i forbindelse med ordensvernets arbeide, samt navn pá de personer
som forårsaker ordensforstyrrelser rapporteres til lensmannskontoret.
11. Brudd pa vilkårene vilkunehasomfølgeatforenig /lagetnkestilaes tligned
arrangementer for et tidsrom fastsatt av lensmannen, eller at det nektes á ha lignende
arrangementer i lokalet for et bestemt tidsrom.

