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3. Địa điểm định bắn.
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4. Số lượng và chủng loại pháo muốn mua và bắn.

Nói chung, pháo bị cấm tại thành phố Sea le. Tuy
nhiên, một giấy phép đặc biệt miễn phí từ Sở Cứu hỏa
Sea le sẽ cho phép những khách hàng sử dụng một số
loại pháo nhất định với các mục đích lễ hội. Giấy phép
đặc biệt miễn phí này giới hạn chặt chẽ những loại
pháo được sử dụng cũng như cách thức, thời gian, và
địa điểm sử dụng. Giấy phép này có mã giấy phép là
107‐SE.

5. Lý do hay mục đích bắn.

Những loại Pháo có thể sử dụng theo Giấy phép
107‐SE
Các loại Pháo được chấp thuận theo Giấy phép 107‐SE
Các loại pháo thông thường cầm tay hay để trên mặt
đất được phép sử dụng bao gồm pháo bông cà hoa cải,
pháo bông hình trụ, pháo bông hình nón, pháo sáng,
pháo bánh, pháo cối, pháo chuột và pháo xoáy. Pháo
bánh và pháo cối tạo ra âm thanh và lóe sáng một lần.
Pháo chuột chạy khắp sân tạo nên hiệu ứng là một
ếng rít hay âm thanh khác.
Các loại Pháo bị cấm
Các loại pháo trên không như máy bay trực thăng, pháo
bông và pháo xoáy trên không, nến pháo bông, pháo
quả nổ dưới đất, pháo quả nổ trên không và bộ bắn
pháo không được phép dùng theo giấy phép đặc biệt
này.

Quá trình xin Giấy phép
Đơn xin giấy phép sử dụng pháo phải được làm bằng
văn bản và gửi tới Văn phòng Giám ốc Sở Cứu hỏa
Sea le ít nhất 30 ngày trước khi trình diễn. Người nộp
đơn phải ít nhất 18 tuổi trở lên. Một phần trong quá
trình xin giấy phép là phải cung cấp các thông n sau:
1. Tên và địa chỉ gửi thư của tổ chức hay cá nhân
muốn mua và bắn pháo bông.

6. Chữ ký của người làm đơn, dưới tuyên bố sau:
“Người làm đơn hiểu và đồng ý tuân thủ theo tất cả
các điều khoản trong đơn và các yêu cầu của cơ
quan phê duyệt, sẽ chỉ bắn pháo bông theo cách
thức không làm hại đến con người hay tài sản hay
gây độc hại, và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất
cả các hệ quả của việc bắn pháo cho dù có cố nh
hay không.
Các tài liệu về đơn xin giấy phép cho tất cả các loại giấy
phép, bao gồm giấy phép 107‐SE, hiện có tại trang web
của chúng tôi: h p://www.sea le.gov/fire/fmo/
permits/permits.htm

Giới hạn trong việc Sử dụng Pháo với Giấy phép
107‐SE
Vui lòng chú ý các giới hạn sau trong việc sử dụng pháo
ngay cả khi có giấy phép:
1. Người được cấp phép chỉ được quyền mua các loại
pháo theo số lượng đã liệt kê để bắn theo giấy phép.
2. Chỉ được phép cất trữ pháo trong vòng ba ngày
trước ngày bắn.
3. Chỉ được bắn pháo tại thời điểm, ngày và địa điểm
đã nêu trong giấy phép.
4. Pháo không sử dụng phải chuyển lại cho Nhà Cung
cấp Pháo bông có đăng ký Tiểu bang Washington
hoặc tới phân khu Sở Cảnh sát Sea le gần nhất
không quá ba ngày sau ngày trên giấy phép.
5. Người được phép phải tuân thủ tất cả các điều
khoản trên giấy phép, giữ lại giấy phép và trình cho
bất kỳ nhân viên công vụ nào tới kiểm tra khi bắn
pháo bông.

2. Ngày và giờ dự định bắn.
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Mua Pháo
Một khi quý vị nhận được giấy phép 107_SE của Sở Cứu
hỏa Sea le, quý vị có thể gửi một bản sao giấy phép tới
bất kỳ nhà cung cấp đã đăng ký nào như là một bằng
chứng thể hiện quyền được mua pháo. Quý vị chỉ có thể
mua pháo từ một Nhà cung cấp đã đăng ký tại ểu bang
Washington. Danh sách các nhà cung cấp pháo đã đăng ký
hiện có tại: www.wsp.wa.gov/fire/docs/fwlicensing/
licwhole.pdf. Việc mua hay nhận thư đặt hàng pháo bị cấm
trừ khi người mua có giấy phép nhập khẩu trước đó.

Thông n Thêm
Nếu quý vị cần thêm thông n, vui lòng liên hệ Văn phòng
Giám đốc Sở Cứu hỏa Sea le theo số (206) 386‐1450.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: BỴn Hỏ trớ Khách hàng (CAM) này không đỡ ớc dùng thay thặ các luất và các quy đểnh. Các
cá nhân có trách nhiệm tuân thủ tất cả các yêu cầu của luật và quy tắc, cho dù có được mô tả trong Bản Hỗ trợ Khách hàng này hay

