Obchodní jméno, sídlo, IČO,                                        Datum:
 


Věc:  Žádost o povolení tomboly
         Dle zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Prohlašujeme, že nejsme tuzemskou právnickou osobou se zahraniční účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast. ( §4 odst. 5 zákona)

Žádáme o povolení tomboly - název akce……………….........................................
konané dne:                                                       konané kde:
za těchto podmínek:

l)      Počet vydaných losů................ ks ,  cena losu ........... Kč
        což  představuje  herní      jistinu         ...................... Kč  (  počet losů  x  cena  )

2)    Losy  budou  prodávány  v den konání akce,
        slosování  proběhne  a  výhry  budou vydávány v den a na místě konání akce.

3)    Úhrnná  cena výher  tomboly  nebude  nižší  než  20 %  a vyšší  než  50 %  herní  jistiny.

4)    Předmětem  výhry  budou věci movité s vyloučením peněz, vkladních  knížek a cenných 
       papírů.

5)    Do slosování budou zahrnuty pouze  prodané  losy.

6)     Návrh na příjemce výtěžku - veřejně prospěšné účely.( Nutno doložit, že výtěžek byl
        věnován  příjemci, uvedeného v žádosti ).
                                                                                                                ………………………………………………………………………………………
 7)   Loterním zástupcem byl jmenován .....................................................................................
                                                    adresa .....................................................................................
 (Nutno doložit výpisem z rejstříku trestu)

  8) Správní poplatek za povolení tomboly ve výši 10% herní jistiny bude zaplacen před  
      vydáním rozhodnutí o povolení.

  9) Pravděpodobnost výhry nesmí být menší než 1:200

K žádosti je nutno doložit vzor losu.  
 
Do 30 dnů po skončení akce na kterou byla tombola povolena je nutno předložit vyúčtování tomboly.  Doložit použití výtěžku. 

Výtěžkem se rozumí příjmy z tomboly, snížené o výhry a o zaplacený správní poplatek.
 
Razítko pořádající organizace  :                       Podpis osoby oprávněné jednat jménem
                                                                                 žadatele a podepisovat za žadatele.
Z á p i s

o průběhu slosování tomboly při akci.........................................................................................

pořádané dne..................................... provozovatelem …………………………………………………….......................................................................

Loterním zástupcem byl..............................................................................................................

Pravděpodobnost výher nebyla menší než 1:200.
Převážná část cen do tomboly byla věnována jako drobné dary od sponzorů.


Loterní zástupce prohlašuje, že při slosování byly dodrženy podmínky povolení tomboly a ustanovení zák. 202/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
                        

                                                                            Podpis loterního zástupce                                                                       
                                                                             

                                                                            Razítko pořádající organizace:


___________________________________________________________________________

Vyúčtování tomboly:

 počet prodaných losů          x cena/ks             Kč     =                  Kč
- zaplacení správního poplatku                                           -         Kč



_________________________________________________________
Výtěžek celkem                                                                      Kč 


                                                                                    Razítko -podpis




POZOR!!!!!!!!!
Doložit jako přílohu:
1) Potvrzení  o předání  výtěžku příjemci uvedeného v žádosti

                                                                                   
                                                                                        

