Reglement Kinderoptocht Heilight Parade zaterdag 21 maart 2020
Betreft:

Kinderoptocht Heilight Parade in de St. Jozefparochie (Deurne) zaterdag
21 maart 2020.

Aan:

Alle Deelnemers

Teneinde misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u om u goed op de hoogte te stellen van
deze regels.

Art 1. Opstelling voor de stoet vindt plaats in de Eikelstraat.
Men dient zich te melden bij een van de leden van de Oudervereniging (te herkennen
aan de groene hesjes) die ter plaatse aanwezig zijn. Men dient zich op te stellen op
de aangeven plekken in de straat op volgorde van nummer. Nummer 1 aan de zijde van de
Vlierdenseweg.
Art 2. De optocht vertrekt exact om 19.30 uur vanaf de Eikelstraat.
Ouders kunnen skelters en andere niet gemotoriseerde wagens
tussen 17:45 uur en 18:00 uur opstellen in de Eikelstraat.
Na 18:00 uur wordt de route afgesloten. Bewaking is aanwezig.
De kinderen zelf dienen tussen 19:00 en 19:15 uur aanwezig te zijn.
Art 3. De route: Eikelstraat, Vlierdenseweg, Sint-Jozefstraat.
Ontbinding ter hoogte van Zalen Van Bussel.
Art 4. De uitslagen van de kinderoptocht worden bekend gemaakt op zondagmiddag 22 maart
tussen 13.30-14.30 uur bij Zalen van Bussel.
Hier ontvangen ook alle aanwezige deelnemers hun medaille.

LET OP : Er worden geen medailles nagebracht.
Art 5. Er zijn 3 categorieën die door inschrijving in aanmerking komen voor prijzen:
Categorie A : Individuele + paren
Categorie B : Kleine groepen ( 3 t/m 10 kinderen )
Categorie C : Grote groepen ( Meer dan 10 kinderen )
Art 6. De organisatie behoudt zich het recht voor de deelnemers van deelname uit te sluiten
indien de deelnemer niet aan de, door organisatie, verwachte regels van de
Heilight Parade voldoet.
Art 7. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een prijs, moeten ingeschreven zijn en
voorzien zijn van een loopnummer. Dit nummer moet duidelijk zichtbaar en verlicht aan de
voorzijde gevoerd worden.

Art 8. Open vuur (inclusief kaarsen en/of theelichtjes) en alcoholgebruik is ten strengste
verboden voor deelnemers aan de Heilight Parade. Bij overtreding of openbare
dronkenschap volgt onherroepelijke diskwalificatie en zal men direct voor zover de
veiligheid dit toelaat uit de Parade worden gehaald.
Art 9. Bij het vormen en uitwerken van het idee moet men zich realiseren dat het niet storend
of kwetsend mag zijn voor andere groeperingen/personen in de ruimste zin des woord.
De organisatie is bevoegd deelnemers die in strijd met dit artikel handelen van
deelneming uit te sluiten.
Art 10. Stichting Heilight Parade en Oudervereniging D’n Bogerd zullen door
de deelnemers niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor door de deelnemers
geleden-, veroorzaakte-, of vervolg, schade, en dienen Stichting Heilight Parade en
Oudervereniging D’n Bogerd steeds te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde
van door deelnemers geleden-, veroorzaakte-, of vervolg schade.
Art 11. Het is deelnemers en begeleiders verboden, mede t.a.v. de veiligheid:
➢ Carnavalswagens op te bouwen of af te breken op de openbare weg
➢ Toeschouwers, deelnemers, belangstellenden etc. te duperen met:
b.v. water, schuim, chemische middelen e.d. in welke vorm dan ook. Serpentines,
confetti e.d. en uitdelen van premiums etc. is wel geoorloofd, echter mag geen
hinder, beschadiging of letsel veroorzaken.
➢Voor alles geldt: veroorzaker is aansprakelijk, niet Stichting Heilight Parade en
Oudervereniging D’n Bogerd.
Art 12. Opgave graag uiterlijk vrijdag 7 Februari 2020 bij de leerkracht van uw kind of per
mail naar ov.bogerd@prodas.nl
LET OP: na deze datum is het niet meer mogelijk om op te geven.
Art 13. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Stichting Heilight Parade
die belast zijn met de organisatie van de Heilight Parade.
Bij de kinderoptocht is tevens het algemene reglement van de Heilight Parade van
toepassing.

Oudervereniging d’n Bogerd

