
POSTADRESSE: TELEFONER: GATEADRESSE: 
NTNU Dragvoll Leder/nestleder: 73 59 01 82 Universitetssenteret på Dragvoll 
7491  TRONDHEIM Sekretær: 73 59 67 42 Trondheim 

Søknad om banner på Dragvoll 
Studentorganisasjon: 

Henges opp dato : 

Tas ned dato::   

Kontaktperson: 

Org. adr.: 

Telefon: 

E-post:

Formål med banneret: 

Alle banner skal behandles med flammehemmende middel – Kan fås gjort ved å 
kontakt Wibeke Hågensen (wibeke.hagensen@ntnu.no) på Campusservice Dragvoll.   

NB!  
Ved signering av dette søknadsskjemaet er organisasjonen juridisk ansvarlig for at 
banneret vil bli tilstrekkelig behandlet med flammehemmende middel.  

Underskrift av ansvarlig for organisasjon/forening 

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

Studentrådene HF og SU 

saksbehandler 

mailto:wibeke.hagensen@ntnu.no
mailto:wibeke.hagensen@ntnu.no


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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