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AVALIKU ÜRITUSE TEADE

1. Juriidilise isiku nimi
a) Äriregistrikood
b) Aadress
c) E-post, telefon

2. Ürituse nimi

3. Ürituse toimumise koht / kohad (liikumise korral marsruut ja selle skeem lisana)

4. Ürituse vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vm)

5. Ürituse sisu

6. Eeldatav osavõtjate arv (osalejate ja publiku koguarv)
7. Ürituse toimumise kuupäev või kuupäevad

a) Ettevalmistusaeg
b) Alguse kellaaeg
c) Lõpu kellaaeg
d) Koristusaeg
8. Ajavaliku põhjendus, kui üritus toimub ajal, mil kehtivad kõrgendatud piirangud müra ja
valgusefektide suhtes

9. Lisainventari (lava, tribüün, kauplemisinventar jms) paigaldamise või ajutise ehitise
püstitamise vajadus (kirjeldada, milline inventar/ehitis ning esitada inventari asendiplaan lisana)
Jah

Ei

10. Reklaami või muu teabe avalikustamise soov (esitada loetelu ja kujunduse näidised lisana)
Jah

Ei

11. Liikluse/parkimise ümberkorraldamise vajadus või tänavate sulgemise vajadus (esitada
Jah

korrektne liiklusskeem lisana)

Ei

a) Liikluse ümberkorraldamise/reguleerimise sisu (kui pole vaja esitada eraldi skeemi)

b) Liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi

c) Aadress, e-post, telefon

Jah

12. Turvateenuse osutamise vajadus

Ei

a) Juriidilise või füüsilise isiku nimi
b) Aadress
c) E-post, telefon

13. Ilutulestiku korraldamise või muu pürotehnika kasutamise soov (näidata ära pürotehnilise
toote klass)

Jah

Ei

14. Kaubandustegevuse korraldamise soov

Jah

Ei

Tasuline toitlustamine

Toidukauba müük

Tööstuskaupade müük

Alkoholi müük

Teenuste osutamine

Kaubanduse korraldamine

15, Kaupleja või kaubanduse korraldaja nimi

a) Äriregistrikood
b) Aadress
c) E-post, telefon
16. Tasuta toitlustamine või tasuta toidu pakkumise soov

Jah

Ei

17. Helitehnika kasutamise vajadus (võimalusel märkida ära võimsus)

Jah

Ei

18. Muud olulised andmed (koristusteenus, elektrienergia vajadus linna võrgust, üritust
teenindava transpordi parkimine Raekoja platsil jms)

Käesolevas teates märgitud avaliku ürituse korraldajana olen teadlik Tartu Linnavolikogu määrusest
nr. 32 "Avalike ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" tulenevatest nõuetest

Allkiri
/allkirjastatud digitaalselt/

Kuupäev

