Stadt Zürich
Stadtpolizei
Milieu- und Sexualdelikte
Zeughausstrasse 31
8004 Zürich
Direktwahl 044 411 64 30
Fax
044 291 50 66
stp-pgvo@zuerich.ch
Bew.-Nr. _____________________

Заявление за издаване на разрешително за работа като улична
проститутка
Заявлението трябва да бъде четливо и изцяло попълнено и подадено в Градска полиция Цюрих,
Отдел Проституция и сексуални правонарушения, ул. Зелнаущрасе 27, 8001 Цюрих.
Заявителите трябва да се явят лично при подаване на заявлението, както и да са навършили 18
годишна възраст и да са дееспособни.

1. Заявител/ка
Фамилия

___________________________

Пол

 женски

 мъжки

Име

___________________________ Националност/Място на раждане ____________

Презиме

___________________________

Дом. телефон _________________________

Име на изпълнителя /
име на работа ___________________________
Дата на раждане __________________________

Мобилен телефон ______________________

(Швейцария) улица № _____________________

Пощенски код, населено мястo ___________

E-mail /имейл _________ № на паспорта _______________ № на личната карта________________
Домашен адрес _____________________________________________________________________

2. Място и време на работа
Уличната проституция може да бъде упражнявана само на долу - изброените места в
посоченото време.
Район 1:
Район 2:
Район 9:

22.00 до 02.00 часа
19.00 до 05.00 часа
Неделя до сряда:
19:00 до 03:00 часа
Четвъртък до събота: 19:00 до 05:00 часа

Район 1: Нидердорф в границите между Зайлерграбен / Ноймаркт / Риндермаркт / Марктгасе /
Лимматqуаи
Район 2: Паркплац Брунау
Район 9: депо далеч 5

Моля не попълвайте следващото поле  Afis-Nr. _______________  Hit

Polizeidepartement

 No Hit
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3. Подавали ли сте и друг път заявление за разрешително за работа?  да

 не

Ако отговорът е да дата: ___________ възможно Разрешение номер: __________________
4. Разни
Ще бъде ли използвано моторно превозно средство?

 да

 не

В случай че да: Регистрационен номер ___________________
Вид на автомобила

 Лека кола

 Каравана

5. Такси
Таксата за издаване на разрешителното за работа е в размер на 40 (четиридесет)
швейцарски франка и следва да бъде заплатена в брой на гишето.
6. Забележки - максимум 4 реда

7. Подпис
Място / дата

подпис на заявителя/заявителката

_______________________

_______________________________

Polizeidepartement
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