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STOETREGLEMENT
art. 1. De vereniging, die inschrijft voor de carnavalsstoet van DE BOGGETER PAPBUGELS, verklaart zich
akkoord met dit reglement.
art. 2. De wagens dienen om 13u00 opgesteld te staan bij hun volgnummer naast de Brogelerweg. Om deze
plaats te bereiken moet de opgegeven aanrijroute gevolgd worden. Groepen die te laat komen kunnen uitgesloten
worden van deelname. Het startsein wordt gegeven om 14u00.
art. 3. Groepen of wagens, waarvan de uitbeelding felle kritiek kan uitlokken op godsdienstig, zedelijk, of politiek
vlak, zullen van deelname uitgesloten worden. De deelnemende vereniging dient zich te onthouden van elke
lasterlijke houding t.o.v. derden en tevens van elke handeling strijdig met de openbare orde of de goede zeden.
art. 4. De Boggeter Papbugels hebben het recht en de vrijheid om de deelnemende groepen voor het vertrek van
de stoet te controleren en eventueel uit te sluiten.
art. 5. Het is ten strengst verboden om vóór, tijdens of na de stoet:
- drukwerken van gelijk welke aard te verspreiden
- levende of dode dieren te vervoeren
- leeggoed en ander afval langs de openbare weg te gooien
- personen lastig te vallen, te bevuilen of te kwetsen
- gebouwen, straten of eender welk voorwerp te bevuilen of te beschadigen
- gebruik te maken van spuitbussen met kleur- en scheerschuim, haarlak, schoensmeer e.d.
art. 6. Het is verboden om volgende zaken op de wagen te hebben of uit te gooien: stro, kaf, zaagmeel,
vloeistoffen, plastiek korrels en alle andere materialen bestaande uit papier of kunststof (plastiek), in eender welke
vorm of afmeting. DUS ZEKER GEEN COMPUTERCONFETTI! Enkel toegelaten is dus de gekleurde,
biologisch afbreekbare confetti. Bij twijfel contacteer vooraf de Boggeter Papbugels.
Verboden producten worden in beslag genomen en vernietigd.
art. 7. Van de deelnemers wordt geëist dat ze enkel carnaval- en goede ambiancemuziek ten gehore
brengen op een aanvaardbaar geluidsniveau. Techno-, house- en dat soort muziekgenres is verboden! Aan het
verzoek om het geluid stiller te zetten moet onmiddellijk gevolg gegeven worden.
art. 8. Het is de deelnemers aan de stoet verboden zich in een dronken toestand te bevinden of als begeleider
op te treden. Het in bezit hebben of gebruiken van glazen recipiënten, glazen flessen of breekbare recipiënten
van welke aard ook is verboden !
art. 9. Het bezit van alcoholhoudende dranken bij zowel de vorming als tijdens het verloop van
de stoet is verboden, met uitzondering van de hoeveelheid welke ter beschikking wordt gesteld
door de inrichters. Het is aan de groepsverantwoordelijke om toezicht uit te oefenen op het alcoholverbruik van
de deelnemers aanwezig in zijn of haar groep. Alcoholverbruik voor personen onder de 16 jaar is verboden.
art. 10. De inrichtende vereniging kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen
die zich tijdens de stoet zouden voordoen.
art. 11. Door de inrichters wordt een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” afgesloten. Schades met of door
motorvoertuigen zijn hiervan uitgesloten! Aan elke groep of wagen wordt aangeraden om zelf een
ongevallenverzekering af te sluiten.
De bestuurders van landbouwvoertuigen dienen op voorhand hun verzekeringsagent op de hoogte te stellen.
Alle motorrijtuigen moeten verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. De aangekoppelde wagens vallen
automatisch onder de dekking van de aansprakelijkheid van het trekkend voertuig.
art. 12. De richtlijnen en aanwijzingen van de stoetcommissarissen dienen op elk ogenblik en onverwijld
opgevolgd te worden.
art. 13. Sancties op de niet-naleving van dit reglement:
Uitsluiting van deelname gedurende één of meerdere jaren
Bocholter groepen: geen uitkering van de gemeentelijke subsidie
Daarenboven uitsluiting van het prijzengeld voor de mooiste en origineelste wagens of groepen.

