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CAVALCADE – REGLEMENTEN / SCHIKKINGEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGLEMENTEN
1. Hij/zij neemt er kennis van dat er 2 uitslagen, prijsafroepingen en uitbetalingen zijn:
A. De uitslag, prijsafroepingen en UITBETALING ‘beoordeling door deelnemende
groepen’ op dezelfde dag om 19.30 U, zullen plaatsvinden in de feestzaal van het
gemeentehuis en dat geen enkel verhaal of bezwaar mogelijk is tegen de
beslissingen van de ‘jury van de deelnemende groepen’.
B. De uitslag en prijsafroeping ‘jury Temse’ zal plaatsvinden op maandag, volgend op
de dag van de stoet, om 20.00 U in de feestzaal van het gemeentehuis en
dat geen enkel verhaal of bezwaar mogelijk is tegen de beslissingen van de ‘jury
Temse’. Na de popverbranding op het marktplein vóór het gemeentehuis wordt
die maandag iedereen verwacht in de feestzaal van het gemeentehuis. De prijs
wordt op het rekeningnummer - dat vermeld is op het inschrijvingsformulier - van
desbetreffende carnavalsvereniging gestort.
2. Het comité is evenmin gehouden tot enige vergoeding of betaling van eventuele
schade al dan niet vrijwillig of onvrijwillig berokkend aan carnavalwagens of kledij.
3. Indien een verantwoordelijke van een groep, zowel een contractuele als een
jurygroep, zijn of haar deelname aan de Carnavalstoet annuleert dan wordt er ter
compensatie van de administratie- en annulatiekosten € 50,00 aangerekend.
4. Confetti: zie mededelingen ‘Carnaval Temse – Stoetreglement’
Aanvullend: Enkel en alleen ‘milieuvriendelijke’ confetti is toegelaten.
Bij het niet naleven staat hierop een gasboete van € 300,00.
SCHIKKINGEN
1. De GROEPEN ZONDER WAGEN dienen de toegestuurde nummerkaart(en) met
vermelding van uw volgnummer(s) mee te dragen in de cavalcade. Voor deze
GROEPEN, gelieve er zorg voor te dragen dat de nummerkaart(en) steeds GOED
DUIDELIJK wordt/worden getoond aan de JURY die verspreid over het parcours
opgesteld staan. Na afloop van de stoet mogen de GROEPEN ZONDER WAGEN de
nummerkaart/het volgnummer behouden.
2. Voor de GROEPEN MET WAGEN, gelieve het/de toegestuurde volgnummer(s)
DUIDELIJK VOORAAN aan de wagen(s) te bevestigen; alsook het analyse-risicorapport. Na afloop van de stoet mogen de GROEPEN MET WAGEN het/de
volgnummer(s) behouden.
3. De GROEPEN zullen NIET OPTREDEN (dansen en andere uitvoeringen) bij de EERSTE
doortocht van de stoet, doch WEL bij AANKOMST vóór de pui van het gemeentehuis
(max. 2 min.) vóór de ONTBINDING (gelieve hier duidelijk op te letten). ALLE
MUZIEK en GELUID moet echter STOPGEZET worden bij de ONTBINDING, dit om de
andere deelnemers niet te storen.
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4. Gelieve steeds en ONMIDDELLIJK gevolg te geven aan de richtlijnen die verstrekt
worden door de stoetcommissarissen, alsook door de Politie en andere
ordehandhavers.
5. Gelieve STEEDS een behoorlijke afstand te bewaren tussen de diverse groepen d.w.z.
niet te dicht, doch ook niet te ver. Bij STILSTAND en bij de 3e verwittiging door de
stoetcommissarissen, wordt er een deel van het startgeld van desbetreffende groep
afgehouden. Loop in formatie, liefst voor uw wagen en zo breed mogelijk over de
weg verspreid.
Vorming van de stoet:
De deelnemers zullen er ZEKER voor zorgen TIJDIG AANWEZIG te zijn voor de opstelling
(UITERLIJK om 13.00 U) in de ‘Station-, deels Kasteel-, Conscience-, Nijsstraat en
Wilfordkaai’ en verbinden zich ertoe de aanwijzingen van de STOETCOMMISSARISSEN STIPT
op te volgen.
Gelieve de toegangswegen naar de voormelde, omschreven opstelling te willen volgen a.u.b.
Zie bijgevoegd plannetje.
Extra:
Wij geven u de raad:
- Te parkeren in een gedeelte (Eupenlaan) van de straten van de stationswijk.
- Er kan (voor zover de ruimte strekt) geparkeerd worden op de parking (ALDI),
Paterstraat en op de parking ‘Den Hoge Hof’, Oeverstraat maar gelieve aldaar te
komen vóór 13 U, aangezien van dan af het verkeer in de straten van Temse
verboden is.
Gelieve ZEKER NIET te parkeren in de straten waar de carnavalstoet passeert.
Gelieve nota te nemen dat alle wagens en ook de groepen de ‘Station-, deels Kasteel-,
Conscience-, Nijsstraat en Wilfordkaai’ dienen te bereiken voor het vormen van de stoet.
Bijgevoegd plannetje geeft de verschillende mogelijkheden om het centrum binnen te rijden
voor de opstelling van de cavalcade.
Nota:
Van elke deelnemende groep wordt in de feestzaal van het gemeentehuis, Markt, Temse,
op zondag een delegatie van 3 personen verwacht:
bij ‘ontvangst van de genodigden’ om 13.30 U. Zij worden uitgenodigd om de plechtigheid
van de ‘ontvangst der genodigden’ bij te wonen. Zij dienen echter wel rekening te houden
met het vertrek van de stoet.
Vanaf 18.30 U is iedereen uitgenodigd op de receptie van het Carnavalcomité Temse
als muzikale apotheose van de cavalcade in de feestzaal van het gemeentehuis.
_________________
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