REGLEMENT KINDEROPTOCHT

1. DATUM/ START
De kinderoptocht zal plaats vinden op carnavalsmaandag vroeg in de middag. De aanvangstijd wordt
bekend gesteld in het carnavalsprogramma van Teskesdurp via posters en social media
(https://www.facebook.com/teskesdurp/)
De optocht zal starten vanaf het Mgr. Zwijsenplein voor café Babbels. Gelieve hier minimaal 15
minuten van te voren verzamelen. De Deelnemers zullen hier ook weer eindigen.
2. DEELNAME
Deelname is voor kinderen met een leeftijd t/m 12 jaar.
3. THEMA
Deelnemers zijn vrij in het bedenken/ creëren van hun eigen ideeën/thema voor de optocht. Er is
geen thema voorgeschreven.
4. BEGELEIDING
Minimaal 1 ouder/ verzorger dient aanwezig te zijn naast de deelnemer(s) tijdens de optocht.
Dit om de deelnemer(s) te assisteren wanneer nodig.
Wanneer er aanwijzingen worden gegeven vanuit de organisatie dienen deze opgevolgd te worden
door de deelnemende groep.
5. INSCHRIJVEN
Deelnemers kunnen zich inschrijven via de site:

www.teskesdurp.nl

6. VOERTUIGEN
Gemotoriseerde voertuigen, zoals tractoren die een kar voorttrekken of quads mogen niet
deelnemen aan de kinderoptocht i.v.m de veiligheid. Deelname van elektrisch aangedreven
(speelgoed) auto’s of kleine tractoren kan in overleg worden toegestaan door de organisatie.
Fietsen, skelters, bolderkarren, alles zonder motoren mag wel deelnemen. (lopend natuurlijk ook)
7. MUZIEK
Tijdens de kinderoptocht worden er door blaas en boem-bands carnavalsmuziek gemaakt. Het is niet
de bedoeling dat deelnemers grote muziekinstallaties hiervoor gebruiken. Kleine muziekinstallaties
om te voorzien in eigen muziek is toegestaan.
8. PRIJZEN
De prijsuitreiking vindt plaats op carnavalsmaandag in de middag. De aanvangstijd wordt bekend
gesteld in het carnavalsprogramma van Teskesdurp via posters en social media
(https://www.facebook.com/teskesdurp/)
9. SCHADES
De organisatie van de optocht is niet verantwoordelijk voor schade aan eigen of andermans
eigendommen.
10. AFVAL
Deelnemers aan de kinderoptocht dienen hun zelfgemaakte creaties aan het einde van de optocht
weer mee naar huis te nemen . Er is geen voorziening om deze achter te laten.

DEELNAME IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

