REGLEMENT KINDERCORSO VOORTHUIZEN
1.

Maximum leeftijd voor deelname aan het kindercorso is 15 jaar.
Ook wanneer je niet in Voorthuizen (of gemeente Barneveld) woont, mag je deelnemen.
Deelname door kinderen jonger dan 7 jaar kan alleen onder begeleiding van een volwassene.

2.

De maximale afmetingen van de wagen zijn:
2 meter lang, trekkend voertuig (fiets/skelter) niet meegerekend,
2 meter breed en
1,50 meter hoog vanaf de grond/straat gemeten.

3

Maximaal aantal bloemen is 5.000 stuks. Minimaal 75% van de wagen moet bedekt zijn met
dahlia's.

4

Om de optocht vlot te laten verlopen is het niet toegestaan dat er onder de wagens wordt geduwd
of gestuurd. Motorische besturing is ook niet toegestaan. De bestuurder moet te allen tijde zicht
hebben op het parcours (camera’s e.d. niet toegestaan). Probeer zoveel mogelijk de wagen zelf
voort te trekken of te duwen. Dieren zijn niet toegestaan.

5

Het opstellen geschiedt voor de middag- en avondrondgang op het Bunckmanplein.
Kijk voor de tijden voor het opstellen en vertrekken op de website of Facebook.
Houd rekening met verlichting van je wagen.

6

De jurering van de wagens vindt plaats tijdens de middagrondgang.

7

Auto's mogen niet het Bunckmanplein op om een wagentje te brengen, deze dienen hiervoor te
parkeren op het Smidsplein.

8

Mocht de wagen van een deelnemer tijdens het trekken van de stoet zodanig mankementen
vertonen, dat het corso daardoor gehinderd wordt, dan dient de wagen onmiddellijk aan de kant te
worden gezet en indien nog mogelijk achter aan te sluiten.

9

Om lekke banden te voorkomen: zo veel mogelijk vallende bloemen met krammen oprapen, zowel
naar het corsoterrein toe als tijdens het corso.

10

Het afbreken en opruimen van het afval van de wagentjes dient thuis te gebeuren.

11

Het bij zich hebben en nuttigen van alcoholische dranken door de deelnemers en begeleiders is
streng verboden en heeft onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg.

12

De Floraliavereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade door deelnemers toegebracht aan
(bezittingen van) derden.

13

Na afloop van de middagrondgang zal de prijsuitreiking plaatsvinden op het Bunckmanplein. Je
ontvangt tegen inlevering van het startnummer een aandenken aan het corso.

14

Via http://www.bloemencommissie.nl/nl/dahlia-database kun je kijken welke bloemen er zijn.
Kosten bloemen: Tableau voor op je fiets € 3,00 p.st, versierde boog op je fiets € 5,00, wagen tot
3 m2 € 7,50 en een wagen van 3 tot 6 m2 € 10,00

15

Deelname aan het kindercorso is op eigen risico.

16

Inschrijven voor het kindercorso kan d.m.v. het inschrijfformulier

17

Ouders gaan bij deelname akkoord met het plaatsen van foto's en beeldmateriaal t.b.v. Floralia
Voorthuizen.

