CARNAVALRAAD TOETEN OF BLAZEN
ALGEMEEN REGLEMENT GELDIG TIJDENS CARNAVALWEEKEND EN VOOR DE STOET OP
ZONDAG

1. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
2. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van welke aard ook tijdens het
carnavalweekend.
3. De carnavalraad behoudt zich het recht om aan eenieder of aan groeperingen de deelname of toegang
te ontzeggen:
a. Aan hen die met opzet schade berokkenen aan de organisatie.
b. Aan hen die door onwelvoeglijk gedrag de orde verstoren.
c. Aan hen die handtastelijkheden uitlokken of er aan deelnemen.
d. Aan hen die door hun gedrag een normaal verloop van de feestelijkheden in de weg staan.
e. Aan hen die weigeren de aanwijzigingen van de inrichters op te volgen.
f. Aan hen die door onverantwoorde daden tijdens het carnavalgebeuren , schade berokkenen
aan derden.
4. Het gebruik van vuurwerk en voetzoekers is niet toegelaten tijdens het carnavalweekend.
5. Schade toegebracht aan derden kan verhaald worden op de veroorzakers.
6. Verbruik van sterke drank in de hal is volledig verboden.
7. De organisatie kan ten alle tijden de hulp of assistentie inroepen van de politie.
8. Het is iedereen verboden tijdens de genoemde feestelijkheden, handelspraktijken van welke aard ook,
uit te oefenen zonder voorafgaande toestemming van de carnavalraad.
9. Het is verboden reclame te voeren of publicaties van welke aard ook te verspreiden tijdens het
carnavalweekend, uitgezonderd tijdens de reclamestoet voorafgaand aan onze stoet.
10. De bestuurders van carnavalwagens of tractoren dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
11. De bestuurders van carnavalwagens of tractoren dienen zich te onthouden van alcohol voor en tijdens
de optocht.
12. Het is niet toegelaten om leeggoed of afval achter te laten langs de omloop. Gelieve zelf vuilniszakken
te voorzien en vermijdt zoveel mogelijk het gebruik van glazen verpakkingen.
13. Overmatig alcoholgebruik is verboden tijdens de optocht.
14. Het gooien of verspreiden van confetti is enkel toegestaan van op de openbare weg voor kinderen
jongeren dan 14 jaar. Achternalopen en verspreiding op privé-eigendom is ten strengste verboden.
15. Door toegang of deelname erkent eenieder dit reglement en verbindt zich ertoe dit na te leven.
16. Alle deelnemers op de deelnemerslijst zijn akkoord dat er sfeerbeelden kunnen verschijnen op de
infokanalen van Toeten of Blazen vzw (website, sociale media, ...).
17. Elke deelnemende groep aan de stoet duidt een verantwoordelijke aan die vooraf dit reglement erkent
en onderschrijft in het bijzijn van een lid van de carnavalraad. Deze onderschrijving geldt als bindend
contract. De verantwoordelijke is zodoende verplicht zijn leden op de hoogte te brengen van dit
reglement.
Tevens bezorgt deze persoon een deelnemerslijst van alle personen van zijn vereniging of groep die
aan de carnavalstoet deelnemen.
Deze verplichte inschrijving geldt voor eenieder die aan de carnavalstoet wenst deel te nemen.
18. Over alle betwistingen beslist de carnavalraad en deze beslissingen zijn onaanvechtbaar!
Datum, naam, handtekening
verantwoordelijke

voor de carnavalraad

opgemaakt in dubbel.

