
Søknad om stand på Dragvoll 

Klokkeslett:  ___________________ 

Studentorganisasjon: 

Dato :   __________   

Kontaktperson: 

Org. adr.: 

Telefon: 

E-post:

Formål med standen: 

Det er ikke lov å tilberede mat i Gata utenom det avsatte området for dette formålet.  Salg av mat 
som er ferdigtilberedt er tillatt. 
Studentrådene viser til Høgskolestyrevedtak av 7.11.90 
Organisasjonen/foreningen er selv ansvarlig for rydding etter seg! 

Dato: Sign: 

Underskrift av ansvarlig for organisasjon/forening 

Studentrådene HF og SU har gitt tillatelse til at ovennevnte organisasjon/forening 
holder stand  i Gata på Dragvoll i det angitte tidsrommet på anvist plass  

Studentrådene HF og SU 

Saksbehandler 

Matservering: 

Musikk:  

Annet:  

(Matservering maks. tre ganger i semesteret)

(Musikk kan avspilles mellom kl. 11.30 – 12.30 i aug-okt og kl. 12.00 – 12.30 i nov-des og mellom kl. 
11.30 – 12.30 i jan-april og kl. 12.00 – 12.30 i mai-juni)



Retningslinjer for bruk av standplasser i gata på Dragvoll 

 Formålet med standen og all aktivitet på standplassen må avklares med Studentrådene HF og SVT i
forkant.

 Med mindre annet er avtalt må dere holde dere til det området dere har blitt tildelt.

 Det skal kun være én stand med salg eller utdeling av lettmat pr dag. Dette må avtales med
Studentrådene HF og SVT i forkant. Salg av mat er kun forbeholdt studentorganisasjoner ved NTNU.
Ved vaffelsteking har vi gamle aviser på studentrådskontoret, dersom dere trenger underlag.

 Alt utstyr må gruppene ta med selv. Skjøteledning må ikke legges som snubletråd på tvers av
korridorer.

 Stands med all mulig slags lyd går under "musikk" i oversikten. Det er kun lov med lyd på én stand
pr. dag og kun i tidsrommet:

 Kl. 1130 – 1230 i (aug.-okt.) Kl. 1200 – 1230 (nov.-des.)

 Kl. 1130 – 1230 (jan.-april) Kl. 1200 – 1230 (mai-juni)

 Disse tidene overholdes strengt! Det er mange som har arbeidsplassen sin i nærhet til Gata, og mye
lyd er forstyrrende. Vis hensyn!

 Det er ikke lov til å henge opp plakater ol. på veggene rundt standplassen. Skal man henge opp noe,
må man bruke en tavle som dere finner under trappa ved D10. Denne skal settes tilbake etter bruk!

 Bord og stoler finner dere i kjelleren. Dette skal ikke hentes fra undervisningsrom o.l. Ta vareheisen
(Bygg 6, mellom AV-tjenesten og Byggsikring) ned til nivå 2. Til venstre finner dere bord, stoler og
avfallssekker.  Dette skal settes på plass etter bruk!

● Alt søl etter arrangement skal fjernes! Skal dere ha standplassen to dager på rad, må den likevel
ryddes sammen på slutten av dagen.  Avfallssekker for restavfall og papp finner dere på nivå 2 til
venstre for vareheisen.

● Bevisste eller gjentatte brudd på retningslinjene kan føre til utestengelse ut semesteret.

Kom gjerne innom studentrådskontoret om dere trenger hjelp eller har spørsmål. 



Retningslinjer for bruk av banner i gata på Dragvoll  
 

 Formålet med banneret må avklares med Studentrådene HF og SVT i forkant.  

 Med mindre annet er avtalt må dere holde dere til det området dere er blitt tildelt.  

 Det skal kun brukes tau (ikke teip) ved opphenging av banner.  

 Alle banner skal være behandlet med flammehemmende middel -  

for eksempel Brannvakten fra Biltema.   

 Alt utstyr må gruppene ordne selv.  

● Gruppene må selv ta ned banneret ellers vil de bli kastet.  

 

NB!  

Ved signering av søknadsskjemaet er organisasjonen juridisk ansvarlig for at 

banneret vil bli tilstrekkelig behandlet med flammehemmende middel.  

● Bevisste eller gjentatte brudd på retningslinjene kan føre til utestengelse ut semesteret.  

 

Kom gjerne innom studentrådskontoret om dere trenger hjelp eller har spørsmål.  
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