
 

*** REGLEMENT INZAKE DE PINSE THUISTOCHT *** 
 
Art. 1. Stichting Karnaval Wouwse Plantage neemt geen enkele aansprakelijkheid voor haar rekening. 

Deelname aan het evenement is geheel voor eigen risico.  
 

Art. 2. Wet- en regelgeving (waaronder de geldende maatregelen omtrent COVID-19) dienen strikt te 
worden nageleefd. Dit geldt voor de voorbereidingen, de deelname en na afloop van het 
evenement. Geconstateerde overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname. 
 

Art. 3. Iedere deelnemer dient zich persoonlijk tegen de risico’s voor de Wettelijke Aansprakelijkheid te 
verzekeren. Tijdens het evenement mag geen gebruik worden gemaakt van een motorrijtuig.  
 

Art. 4. De creatie moet van een deugdelijke constructie zijn. Denk aan uw en onze veiligheid. 
Warmtebronnen moeten worden vrijgehouden van brandbaar materiaal. Open vuur, vuurwerk, 
rookbommen, etcetera, is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om harde confetti en zaagsel 
(en hiermee vergelijkbaar) uit te strooien of weg te blazen, zodat deze op de openbare weg 
terechtkomen. 
 

Art. 5. Onder het woonadres wordt verstaan: de voorgevel, oprit, voortuin, balkon en het huis zelf. 
Gebruik van openbare ruimte (waaronder parkeervakken) is niet toegestaan.  
 

Art. 6. Er is een duidelijk onderscheid omtrent deelnemers in de kindercategorie. De kindercategorie is             
voor kinderen tot en met 12 jaar. De creatie van de kinderen mag geen onderdeel zijn van een                  
eventuele creatie van andere bewoners. Tijdens de deelname mogen kinderen tot en met 4 jaar               
worden ondersteund/begeleid door de verzorgende(n)/ouder(s). 
 

Art. 7. De route van de thuistocht wordt niet openbaar gemaakt. Deelnemers worden uiterlijk op 6 februari               
2021 op de hoogte gebracht van het ingeplande tijdsblok van de ‘thuiskomst’ door de Stichting. De                
thuistocht zal plaatsvinden tussen 12.00 en 17.00 uur. Deze start- en eindtijd zijn indicatief. 
 

Art. 8. Aanwijzingen van de Stichtingsleden en Politie dienen strikt te worden opgevolgd. 
 

Art. 9. De deelnemers worden gejureerd door Stichtingsleden. De winnaars ontvangen persoonlijk 
bericht. De uitslag is bindend en hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Er zal geen 
juryrapport worden opgemaakt. De uitslag wordt opgenomen op onze website en Facebook. 
Tevens kan de uitslag worden verstrekt aan media voor publicatie. 
 

Art. 10.Situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie. 

 


