REGLEMENT
BORG
De borg kunt u alleen tijdens de feestavond/prijsuitreiking op de (eerste) Zaterdag na Carnaval terug krijgen
van 20:11. Borg wordt alleen terug gegeven tegen inlevering van de bij de inschrijving afgegeven kwitantie.
Zonder deze kwitantie kan geen borg retour worden gegeven.

OPSTELLEN
De deelnemers zullen opgesteld worden op nummer. Volg de instructie op van de verkeersregelaars. Alle
deelnemers worden dringend verzocht zich aan de opsteltijden te houden, dit in verband met het op nummer
zetten van de wagens.

AANRIJROUTE
Deelnemers met de nummers 1 t/m 22 moeten aanrijden via de (achterkant/brug) Valkenburgweg &
Homerusstraat. Deelnemers met de nummers 23 t/m 60 moeten aanrijden via de Homerusstraat. Hoe u vanuit
uw bestemming het beste kunt aanrijden verwijzen wij u door naar uw routeplanner.

VERKEERSREGELS
De geldende verkeersregels dienen steeds in acht te worden genomen, zowel tijdens het opstellen als tijdens
de route. Tijdens de route dient er stapvoets gereden te worden en aanwijzingen van de organisatie,
verkeersregelaars en politie dienen opgevolgd te worden. Chauffeurs van de deelnemende wagens mogen
geen alcohol nuttigen. APV wetgeving en Drank- en Horecawetgeving dient ten alle tijden in acht genomen te
worden

MUZIEK
Tijdens het opstellen mag er op zeer zacht volume muziek gedraaid worden. Organisatie, politie en
verkeersregelaars moeten zich nog verstaanbaar kunnen maken. Tijdens het opstellen wordt hier op
gecontroleerd. Na twee waarschuwingen worden de wagen verwijderd uit de Lichtstoet en uitgesloten van
deelneming. Er wordt verwacht dat er tijdens de optocht uitsluitend Carnavalsmuziek ten gehore wordt
gebracht. Bij ontbinding van de optocht dient de muziek weer op zacht volume te staan.

JURY
De jury zal tussen het publiek staan, langs de route. De organisatie zal aan 11 willekeurige personen vragen te
jureren. Deze personen zijn niet betrokken bij de organisatie. De juryleden ontvangen instructie hoe zij punten
dienen te geven aan iedere deelnemer. Het is van belang dat het nummer van uw wagen/groep goed en
duidelijk zichtbaar is. Indien een juryrapport een duidelijke voorkeur aangeeft (1 groep hoge punten, de rest
lage punten, dus partijdig) of een juryrapport is niet correct e/o volledig ingevuld dan kan en mag het bestuur
besluiten om het formulier ongeldig te verklaren. Wij hopen op deze manier een eerlijke, maar vooral ook
leuke strijd te kunnen houden.
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PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking vindt plaats op de eerste Zaterdag na de Carnaval. Middels een gezellige feestavond worden
de winnaars bekend gemaakt. Deze avond begint om 20:11 uur met jaarlijks een leuk optreden als ook een
loterij waarbij u leuke prijzen kunt te winnen. Wij verwachten uiteraard dat van iedere deelnemende groep,
een aantal personen aanwezig zullen zijn. Bent u niet aanwezig, maar wel in de prijzen gevallen, dan wordt
de gewonnen (geld)prijs gehalveerd. Mocht u het niet eens zijn met de uitslag, dan kunnen wij hier helaas
niets aan doen. De jury wordt willekeurig gekozen en de jury bepaalt in deze. De juryrapporten zijn tijdens de
prijsuitreiking in te zien. De uitslag zoals deze op de feestavond wordt medegedeeld is bindend.

AANSPRAKELIJKHEID
Alle deelnemende voertuigen dienen verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. De Organisatie
Lichtstoet Heerlen is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie.
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