Wuitenskomitee Hamme a/d Durme , vzw
Koninklijke Vereniging

Contactpersoon publiciteitskaravaan:
Johan De Ridder
Heirbaan 136, 9220 Hamme
Gsm : 0473/81 52 63
e-mail : wuitensfeesten@gmail.com

Reglement publiciteitskaravaan
1. Inschrijven kan enkel via het daarvoor bestemde formulier via mail of post te
bezorgen aan de vermelde contactpersoon (zie briefhoofd).
2. Uw inschrijving is geldig indien deze in ons bezit is ten laatste vrijdag 15 maart 2019
en het verschuldigde bedrag overgeschreven is op rekening van het wuitenskomitee
vzw BE36 2930 0627 8581.
3. U zal, indien uw inschrijving volledig in orde is, een deelname kaart ontvangen, deze
dient u goed zichtbaar te plaatsen achter de voorruit. Het aantal aanhangwagens zal
vermeld staan op uw deelnamekaart conform uw inschrijvingsformulier.
4. Indien leden van het wuitenskomitee vaststellen dat uw aanwezigheid niet conform
is met uw inschrijving (te veel wagens/aanhangwagens, …) zal u dit ter plaatse
gemeld worden en zal u de extra kosten ter plaatse dienen te betalen.
5. Het wuitenskomitee vzw zal u een factuur bezorgen na de wuitensfeesten.
6. De volgorde van de publiciteitskaravaan zal bepaald worden door de leden van het
wuitenskomitee (dit met de bedoeling verschillende muziek wagens te spreiden over
de stoet). Onze hoofdsponsors mogen van de mogelijkheid gebruik maken om
achteraan de publiciteitskaravaan aan te sluiten. Dit zijn enkel de sponsors vermeld
op de affiche.
7. De publiciteitskaravaan start ter hoogte van het kruispunt Strijderslaan/Klaprooslaan,
de deelnemers sluiten aan vanuit de Evangeliestraat. De deelnemende sponsors
verzamelen ter hoogte van de Vuurkruisenlaan.
8. Trekker-opleggers, vrachtwagens, zware tractoren en motorvoertuigen met een
MTM hoger dan 3,5 T mogen niet deelnemen aan de publiciteitskaravaan
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9. Om een vlotte stoet te garanderen dient met aan te sluiten bij de voorganger, ook als
de stoet blijkt stil te staan dient men aan te sluiten. Indien er door de leden van het
wuitenskomitee vastgesteld wordt dat dit niet het geval is kan er overgegaan worden
tot verdere deelname aan de publiciteitskaravaan te schorsen.
10. Politieke propaganda wordt niet toegelaten.
11. De publiciteitskaravaan dient om uw bedrijf, vereniging, organisatie, … in de kijker te
zetten, reclame te maken, niet om anderen te viseren, kwetsen of te beledigen.
12. Lege dozen/verpakkingen van propaganda materiaal mogen niet op de openbare weg
achtergelaten worden. U kan hiervoor beboet worden door de lokale politie.
13. U bent steeds verantwoordelijk voor uw eigen rijgedrag en bent dus ook niet
verzekerd voor gebeurlijke ongevallen via het wuitenskomitee vzw. Het spreekt
vanzelf dat alcoholische dranken ‘voor de chauffeur’ ten stelligste verboden zijn.
14. U dient zich steeds te houden aan de gangbare wegcode
15. Indien leden van het wuitenskomitee vaststellen dat er inbreuken gepleegd worden
op bovenstaande punten, kan een uitsluiting van de publiciteitskaravaan een gevolg
zijn met het financiële nadeel ten uwe laste.
16. Indien u zich ingeschreven hebt voor deze publiciteitskaravaan gaat u automatisch
akkoord met dit reglement.

Belangrijke info :
Kom niet te laat naar de reclamestoet aub.
De vorming zal gebeuren tussen 12u50 en 13u20 , schuif gewoon
aan en zorg dat uw kaart duidelijk zichtbaar aan de vooruit ligt.
De reclamestoet vertrekt stipt 13u30.
Nog vragen, bel me.
Johan
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