REGLEMENT 2019
TWENTSE LICHTPARADE

VOORWOORD:
Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optocht commissie van
Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo en is bestemd voor alle deelnemers aan de
Twentse Lichtparade in Hengelo OV.
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01 CATEGORIEEN:
Voor deelname aan de Lichtparade kunt u zich inschrijven voor de volgende categorieën.

Categorie A: Eenlingen en Duo’s
Eenlingen max. 1 persoon
Duo’s max. 2 personen.
Categorie B: Kleine loopgroepen
Een kleine loopgroep bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 19 personen.
Categorie C: Grote loopgroepen
Een grote loopgroep bestaat vanaf 20 personen of meer.
Categorie D: Kleine praalwagens
Een kleine praalwagen wordt getrokken of geduwd door een gemotoriseerd voertuig of
mankracht, en moet voldoen aan de volgende afmetingen:
Minimale lengte van 3 meter en maximale lengte 7 meter. (zonder trekkend voertuig)
Maximale breedte 3.5 meter
Maximale hoogte 4 meter en met verstelbare mast tot maximaal 6 meter
Categorie E: Grote Praalwagens
Een praalwagen wordt getrokken of geduwd door een gemotoriseerd voertuig of
mankracht en moet voldoen aan de volgende afmetingen:
Minimale lengte vanaf 7 meter en maximale lengte 18 meter. (Zonder trekkend voertuig)
Maximale breedte 3.5 meter
Maximale hoogte 4 meter met opbouw van koppen etc. tot max 6 meter, en met
verstelbare mast tot maximaal 8 meter
Algemeen
De onderzijde van de praalwagen dient minimaal 30 centimeter vrij te zijn van het
wegdek i.v.m. verkeersdrempels.
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REGLEMENT ALGEMEEN:

2.0

Deelname uitsluitend op vertoon van geldig startnummer(s).
(Opgave en/of inschrijven betekent niet automatisch deelname).

2.1

Een bestuurder op een gemotoriseerd voertuig dient in bezit te zijn van een geldig
rijbewijs die op verzoek van de organisatie getoond moet kunnen worden.

2.2

Iedere persoon die aan de Twentse Lichtparade deelneemt, dient zelf verzekerd te
zijn tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid. Is de deelnemer een
vereniging, stichting of een (andere) rechtspersoon, dan dient deze vereniging,
stichting, etc., naast de aansprakelijkheidsverzekering van de personen die aan de
Twentse Lichtparade deelnemen, zelf ook te beschikken over een geldige
aansprakelijkheidsverzekering. Eenieder die aan de Twentse Lichtparade
deelneemt dient, op het eerste verzoek van de organisatie, een kopie van de
geldige verzekeringspolis te overhandigen.

2.3

Het gebruik van alcoholische dranken op gemotoriseerde voertuigen en wagens
voorafgaande en tijdens de Twentse Lichtparade verboden. Bij vermoeden van
drankgebruik kan er een blaastest ter aller tijde worden afgenomen door de
organisatie.

2.4

Kleine praalwagens dienen te worden voorzien van minimaal 4 begeleiders per
praalwagen, aan elke lange zijde 2 begeleiders, Grote praalwagens dienen te
worden voorzien van minimaal 6 begeleiders per praalwagen, aan elke lange zijde
3 begeleiders en 2 personen bij het trekkend voertuig.

2.5

Iedere wagenbegeleider dient een oranje hesje te dragen, deze hesjes worden
niet beschikbaar gesteld door de organisatie.

2.6

Het gebruik van alcoholische dranken door wagenbegeleiders is ten strengste
verboden vooraf en tijdens de Twentse Lichtparade. Bij vermoeden van
drankgebruik kan er direct beslist worden door de organisator dat de deelnemer
wordt uitgesloten van de Twentse Lichtparade.

2.7

A) Het voeren, uitbeelden of op enige wijze maken van reclame tijdens de
Twentse Lichtparade is op geen enkele wijze toegestaan. Hiervoor gelden
afzonderlijke regels. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de
sponsorcommissie. Bij constatering van reclame-uiting zonder goedkeuring van de
organisator zal er een boete worden opgelegd van minimaal € 150 euro per uiting.
Hofauto’s zijn een uitzondering, indien vragen daarover kunt u zich wenden tot de
organisatie.
B) Het voeren en/of uitbeelden van Racistische leuzen over geaardheid,
huidskleur, politieke voorkeur en godsdienst, die kan leiden tot opstand wordt in
geen enkele zin toegestaan. Elke deelnemer dient dan ook vooraf aan te geven
wat hun thema is en wat op de wagen komt te staan.

2.8

Er mag geen objecten worden gestrooid vanaf de voertuigen dit geld ook voor
reclamevoertuigen.

2.09

De uitlaatgassen, van aggregaten en motorvoertuigen dienen met brandveilige
hulpmiddelen buiten de wagens afgevoerd te worden. Bij voorkeur omhoog om
zodoende het publiek niet met uitlaatgassen te confronteren.

2.10

Deelnemers dienen zelf voor een aggregaat te zorgen.

2.11

De brandstof, op de deelnemende voertuigen, moet in degelijke metalen jerrycans
opgeslagen worden die vastgezet zijn. Het is niet toegestaan brandstof op te slaan
in de buurt van aggregaten en draaiende motoren. Het is op geen enkele wijze
toegestaan tijdens de Twentse Lichtparade brandstof bij te vullen of te
verplaatsen dit i.v.m. explosiegevaar.

2.12

Het is verplicht een goed gekeurde brandblusapparaat bij de hand te hebben dit
kan een poederblusser dan wel kool sneeuwblusser zijn.
Voor elke deelnemend voertuig geld 6 KG. Daarnaast is het advies vanuit de
organisatie om een blusdeken binnen handbereik te hebben.

2.13

Vuurwerk en open vuur is tijdens de Twentse Lichtparade verboden.

2.14

Startnummers dienen zichtbaar te zijn op elke praalwagen. Door ze aan beide
kanten linksvoor en rechtsvoor zichtbaar te plaatsen. Het is niet toegestaan
startnummers te plaatsen op een trekkend voertuig. Eenlingen, duo’s en
loopgroepen dienen de startnummers op een stok mee te voeren en niet op het
lichaam! Is het startnummer niet te zien dan kunnen er ook geen punten worden
gegeven.
De startnummers, twee stuks (per deelnemer) worden door de organisatie
aangeleverd.

2.15

Tijdens de bouwperiode van de praalwagen brengt de organisatie minimaal twee
bezoeken om de technische staat van de wagen te bekijken en te beoordelen
m.b.t. naleving reglement en veiligheid, wagens die niet gekeurd of gezien worden
door de organisatie zijn uitgesloten van deelname.

2.16

Prinsenwagens, hofauto’s, reclamewagens, Muziekverenigingen en dweilorkesten
nemen niet deel aan de puntentelling van de Twentse Lichtparade.

2.17

Er dienen minimaal twee noodstoppen binnen handbereik en aan beide zijden van
de wagen aanwezig te zijn. De noodstop moet rood van kleur zijn. Bij gebruik van
noodstop moeten alle bewegende delen en verlichting onmiddellijk stoppen. Één
persoon dient te allen tijde direct beschikbaar te zijn om de noodstop te bedienen.

2.18

Stroomkabels dienen op degelijke wijze te worden bevestigd, zodanig dat de
veiligheid van deelnemers en publiek gewaarborgd is. Het is niet toegestaan ter
bevestiging van de kabels spijkers, nietjes e.d. te gebruiken. Voor bevestiging
trekbandjes of tape gebruiken.

2.19

Muziek op de Bankastraat is toegestaan vanaf 19.15 uur. Muziekstijlen zoals
Hardcore, Techno, Deathmetal, wordt niet toegestaan. Bij constatering worden
punten in mindering gebracht.

2.20

Voor de verlichting op de wagens mag maximaal 230 Volt worden gebruikt!
Loopgroepen, eenlingen en duo’s zijn verplicht zich te belichten en/of te
verlichten, geen verlichting betekent geen puntenwaardering.
In loopgroepen, bij eenlingen duo’s gebruik 1,5 Volt tot maximaal 24 Volt.
één wagentje met een maximale lengte van 2,5 meter voortgetrokken of
geduwd door mankracht is toegestaan indien hiermee de energievoorziening t.b.v.
het belichten en eventueel mechanisch geluid t.b.v. de betreffende loopgroep kan
worden opgelost.

2.21

De organisatie is herkenbaar aan gele jassen met daarop optocht commissie.

2.22

Maak van de opstel plaatsen geen openbaar toilet en vuilnisbelt, gebruik de bioboxen die daarvoor bestemd zijn. Ook zal er op de Bankastraat een container
staan voor het afval. Deze container is dan ook verplicht te gebruiken voor alle
afval.

2.23

Bij eventuele overtreding c.q. het niet naleven van dit reglement houdt de
organisator zich het recht voor u:
A) Uit te sluiten van deelneming aan de optocht en dus geen startbewijs te
verstrekken.
B) Voor aanvang van de optocht uw startbewijs in te trekken en alsnog uit te
sluiten van deelneming aan de Twentse Lichtparade
C) Tijdens of na de optocht, bij het niet naleven van het reglement kan de
optocht commissie alsnog uw startgelden en prijzengelden intrekken.
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Inschrijven:

U kunt in drie categorieën deelnemen aan de Twentse Lichtparade. Dat is met een
praalwagen, een loopgroep of als één- en tweeling. Voor het inschrijf formulier kunt u
terecht op onze website, www.lichtparade.nl
Inschrijving voor de Twentse Lichtparade 2019 sluit op 15 December 2018.
Schrijf je later in kan dat tot en met 31 December 2018. Alleen hebt u dan geen recht
meer op startgeld.
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Verzamelplaats:

4.1

Alle gemotoriseerde voertuigen die meedoen aan de Twentse Lichtparade kunnen
vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 16.45 uur zich melden aan de Walkatenplein bij de
organisatie.

4.2

Voertuigen die gebruik willen maken van de kraanwagen van Wagenborg kunnen
vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur zich melden aan de Walkatenplein bij de
organisatie.

4.3

Alle loopgroepen die meedoen aan de Twentse Lichtparade kunnen vanaf 18.15
uur tot uiterlijk 18.55 uur zich melden aan de Bankastraat bij de organisatie.

4.3

Alle reclamewagen die meedoen aan de Twentse Lichtparade kunnen vanaf 18.15
uur tot uiterlijk 18.45 uur zich melden aan de Turbinestraat bij de organisatie.

4.5
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Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie, de politie en de verkeersregelaars
stipt op!

Route van de optochten:

5.1

Routes zie website www.lichtparade.nl
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Jurering, startgelden en prijsuitreiking:

6.1

Jurering

De jury bestaat uit vijf onafhankelijk personen en is zodanig samengesteld dat een
objectieve en deskundige beoordeling is gegarandeerd. De categorieën zullen afzonderlijk
worden beoordeeld door ervaren juryleden die niet betrokkenheid hebben met de
organisatie en deelnemers.
De beoordeling vindt plaats op basis van:
• Originaliteit
• Techniek (uitsluitend categorie D en E)
• Verlichting
• Kleurstelling
• Afwerking
• Innovatie / Duurzaamheid
M.u.v. verlichting is op elk onderdeel per jurylid maximaal 10 punten te behalen. Op het
onderdeel verlichting is 20 punten per jurylid te behalen.
6.2

Startgelden Lichtparade.

Elke deelnemer aan de Twentse Lichtparade in de categorieën B, C, D en E hebben recht
op startgeld.
LET OP: Er wordt eenmalig startgeld uitgekeerd aan deelnemende verenigingen voor de
categorieën B of C en D of E.
Een groepkering van een al deelnemende vereniging ontvangt geen extra startgeld.
Hier kan niet over gecorrespondeerd worden.
CATEGORIE
Grote praalwagens (E)
Grote loopgroepen (C)
Kleine praalwagens (D)
Kleine loopgroepen (B)
Het startgeld wordt NIET uitgekeerd:

Maximaal
€ 100,=
€ 100,=
€ 50,=
€ 50,=

•
•

6.3

Als de deelnemer zich niet aan de regels houdt zoals in dit reglement beschreven
staat.
Als de deelnemer zicht aanmeld na de sluitingsdatum van inschrijving dus na 15
december 2018.
prijs uitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats een uur na de Twentse Lichtparade dit zal plaatsvinden op
het podium bij de Lambertuskerk.
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AFGELASTING:

7.1

Extreme omstandigheden en of elke vorm van dreiging, welke de veiligheid van
deelnemers en publiek negatief zouden kunnen beïinvloeden, kan voor de
organisatie aanleiding geven de Twentse Lichtparade niet door te laten gaan.

7.2

Dit wordt doorgeven d.m.v. Email, socialmedia, en op de website van
lichtparade.nl

7.3

De organisatie zal niet met deelnemers in discussie treden over het waarom
afgelasten van de Twentse Lichtparade dit zal gebeuren via een persbulletin.
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AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING:

8.1

De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor, door de deelnemers
geleden schade en/of voor, door de deelnemers aan derden of openbare
eigendommen toegebrachte schade.

8.2

Iedere persoon die aan de parade deelneemt, dient verzekerd te zijn tegen de
risico’s van wettelijke aansprakelijkheid. Is de deelnemer een vereniging, stichting
of een (andere) rechtspersoon, dan dient deze vereniging, stichting, etc., naast de
aansprakelijkheidsverzekering van de personen die aan de Twentse Lichtparade
deelnemen, zelf ook te beschikken over een geldige
aansprakelijkheidsverzekering. Eenieder die aan de Twentse Lichtparade
deelneemt dient, op het eerste verzoek van de organisatie, een kopie van de
geldige verzekeringspolis te overhandigen.

8.3

Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen (WAM), waaronder begrepen: auto’s, motoren, vrachtauto’s,
bussen tractoren, bromfietsen, scooters etc., dienen volgens de wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd te zijn. Van deze verzekering wordt blijk gegeven
door overhandiging van een kopie van het geldige verzekeringsbewijs bij de
inschrijving voor de carnavalsoptocht.

8.3

De chauffeur dient altijd bij het motorvoertuig aanwezig te zijn en in het bezit te
zijn van de originele motorrijtuigen- en verzekeringspapieren.

8.4

De organisatie zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade als
gevolg van onvolledige controle op de naleving van dit reglement.
Deelname aan deze evenementen geschiedt geheel op eigen risico.

09 ALGEMENE INFORMATIE:
De start van de Lichtparade zal plaatsvinden om 19.15 uur
Bij vragen en /of info over de Twentse Lichtparade kunt u ten aller tijden contact
opnemen met de organisatie via info@lichtparade.nl

Zij die zich schuldig maken aan wangedrag en/of dit reglement niet naleeft kan
van verdere deelname uitgesloten worden.
Daar waar dit reglement niet voorziet beslist de organisatie!!!
Organisatie:
Stichting Cultuur en Welzijn Hengelo
Contactpersoon: James Breuring (06-12900560)

Website:
Email:

www.lichtparade.nl
info@lichtparade.nl

