ALGEMENE RICHTLIJNEN ROND DEELNAME AAN DE
RECLAMESTOET VAN CARNAVAL HALLE

Inschrijven:
De reclamestoet gaat door op zondag 11 maart 2018, voorafgaand aan de
carnavalstoet.
Inschrijven voor deelname aan de reclamestoet kan
via de website van organisator Halattraction:
www.carnavalhalle.be of www.halattraction.be > sponsors > reclamestoet
Op deze website vind je een inschrijvingsformulier dat volledig ingevuld dient
verstuurd te worden naar:
Halattraction – Bergensesteenweg 81 B2.3 - 1500 Halle
of via mail naar in@halattraction.be
Inschrijvingen dienen ten laatste binnen te zijn op woensdag 1 maart 2018.
LET OP! Te laat inschrijven is niet deelnemen!
Afspraken en betaling:
Na uw inschrijving ontvangt u een factuur met alle betalingsgegevens.
Per voertuig wordt slechts één adverteerder toegestaan.
Extra naamvermelding of logovermelding van niet-ingeschreven deelnemers wordt
extra aangerekend. Een forfaitair bedrag van €125,00 wordt aangerekend per
vermelding.
Afwijkingen op de inschrijvingen worden gecontroleerd en extra aangerekend.
De betalingen dienen in ons bezit te zijn ten laatste één week voor de
activiteit, op zaterdag 3 maart 2018. Indien de overschrijving ons niet tijdig
bereikt, dient er een officieel betalingsbewijs ter plaatse overhandigd te worden.
Er wordt onder geen enkele voorwaarde geld teruggestort.
Ter plaatse wordt er geen betaling, onder welke vorm dan ook, aanvaard.
LET OP! Niet betaald is niet deelnemen!
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Opstellen:
Het officiële vertrek van de reclamestoet is voorzien om 14u00 stipt.
Opstellen gebeurd tussen 12u00 en 13u00 in de Biezeweide, aan de rechterkant
van de straat, rijrichting: St.Rochusstraat. Toegang tot de opstelling via: A8 /
E429.
Let op! Volg deze richtlijn om verkeersproblemen aan de kruising met de
Biezeweide en zijn aanliggende straten te voorkomen.
Niet via de St.Rochusstraat of de Nijvelsesteenweg aanrijden om
verkeersproblemen en opstoppingen te voorkomen.
Uw volgnummer wordt u één week voor het evenement per mail doorgestuurd. Het
is dan ook heel belangrijk om uw mailadres op het inschrijvingsformulier in te
vullen. Er zijn begeleiders aanwezig bij de opstelling van de stoet, om u wegwijs te
maken.

Wegwijzer:
Deze wegwijzer is onder voorbehoud van wijziging wegens wegdekschade,
wegeniswerken, wegversperringen of dergelijke.
De reclamestoet vertrekt van de Biezeweide richting Grote Markt langs
de Sint-Rochusstraat; Vandepeereboomstraat; Nederhem;
Fons Vandermaelenstraat (brug over het kanaal); Willamekaai; Basiliekstraat;
Arkenvest; Louis Theunckensstraat; Minderbroedersstraat; Volpestraat;
Melkstraat; Grote Markt; J. Possozplein; Vuurkruisenstraat; Molenborre;
Arkenvest; Bergensesteenweg(ontbinding).

Blijf tijdens de stoet goed aansluiten zodat er geen gaten in de stoet
ontstaan. Dit met het oog op een vlot verloop van de stoet en het respecteren van
de vastgelegde tijdschema’s. Volg ten allen tijde de richtlijnen van de
verantwoordelijke stoetbegeleiders.

Ontbinding:
De ontbinding van de reclamestoet vindt plaats op de Bergensesteenweg, t.h.v. het
postkantoor. Indien u daar halt wenst te houden, laat dan voldoende plaats om
andere deelnemers na de reclamestoet te laten doorrijden. Blokkeer nooit een
kruispunt of een doorgang.
Na de ontbinding is het verboden de binnenstad te doorkruisen zonder officiële
schriftelijke toelating van de organisatie of de politie.
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Parcours:
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Preventie & Veiligheid:
Algemeen:
- Deelnemers aan de reclamestoet dienen op elk ogenblik de richtlijnen hier
beschreven of aangegeven door de leden van Halattraction op te volgen. Vragen
kunnen steeds gesteld worden aan de leden van Halattraction.
- Omwille van veiligheidsredenen opgelegd door de veiligheids- en ordediensten
worden opleggers en vrachtwagens met aanhangwagen geweerd uit de
reclamestoet en zijn dus verboden om deel te nemen.
- Belangrijk: De organisator heeft het recht om bij onregelmatigheden,
deelnemers uit de stoet te zetten, om welke reden dan ook. Er kan onder geen
beding terugbetaling gevraagd worden van uw inschrijvingsgeld.
- Tijdens de reclamestoet is het niet toegelaten om op het even welke manier
dieren, levend of niet levend, mee te laten opstappen of mee te voeren.
- Deelnemers of wagens waarvan de uitbeelding kritiek kunnen uitlokken op
godsdienstig, zedelijk, politiek, syndicaal of wijsgerig gebied, kunnen van deelname
uitgesloten worden.
- Producten of voorwerpen die personen kunnen verwonden of besmeuren zijn niet
toegelaten, alsook iedere vorm van vuurwerk.
Wegcode:
- De voertuigen waarmee u deelneemt aan de reclamestoet dienen ingeschreven,
geldig verzekerd en technisch geldig gekeurd te zijn met toelating tot deelname
aan het verkeer.
- Elke bestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs voor het type voertuig
waarmee hij zich verplaatst.
- Het is verboden als bestuurder van een voertuig alcoholische dranken te
nuttigen voor of tijdens de stoet. Tijdens de stoet kan elke bestuurder van een
voertuig onderworpen worden aan een alcoholtest door de ordediensten.
- Ook op het afgesloten parcours van de stoet blijft de wegcode van toepassing.
Brandveiligheid:
Respecteer de vooropgestelde regels bij het tanken van stroomgroepen:
1) Jerrycans moeten van duurzaam materiaal en terdege afsluitbaar zijn.
Hieronder wordt verstaan: CE gekeurde metalen of kunststoffen jerrycans (geen
bidons!) geschikt voor koolwaterstoffen.
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2) Elektrogeengroepen mogen in geen geval ingebouwd worden.
3) Er mag maximum. 20 l. brandstof meegenomen worden tijdens de
reclamestoet. De jerrycans dienen zo ver mogelijk uit de buurt van
verbrandingsmotoren geplaatst te worden.
4) De elektrogeengroepen moeten stilgelegd worden tijdens het vullen.
5) Het vullen dient te gebeuren in optimale omstandigheden d.w.z. zorgen voor een
goede verluchting en op de aangeduide plaats, zijnde de Willamekaai (na de brug
over de vaart aan het zwembad).
Ter hoogte van het vulpunt dient tussen de reclamewagens een veilige afstand
bewaard te worden.
6) Bij het vullen zal een tweede persoon klaar staan met een brandblusapparaat
om, indien nodig, te kunnen ingrijpen.
7) Per voertuig voorzien van een elektrogeengroep, moet er een poederblusser
met een minimuminhoud van 6 kg. voorzien worden.
8) Iedereen moet de plaatsing van de snelblusmiddelen kennen. Een summiere
kennis van de werking van deze toestellen is ten stelligste aan te raden.
Verdelen promomateriaal & gadgets :
- Daar de reclamestoet begeleid zal worden door leden en medewerkers van
Halattraction die voor de herkenbaarheid fluo hesjes zullen dragen, vragen wij u
om uw promoteam niet te voorzien van fluo hesjes.
- Als bestuurder van een voertuig zal u steeds aansprakelijk worden gesteld bij
veroorzaken van onveilige situaties. Ook op het afgesloten parcours blijft de
wegcode van toepassing.
Hier willen we u bewust maken om op de meest veilige manier uw
promovoertuig(en) door het publiek te loodsen. Menig toeschouwer en vooral
kinderen hebben onvoldoende besef van het gevaar.
Men heeft oog voor het promotiemateriaal maar zien daardoor vaak uw
promovoertuig in beweging niet afkomen.
Daarom geven we volgende richtlijnen mee:
* Het verspreiden van promomateriaal van uit of van op uw promovoertuig is af te
raden.
* Laat gadgets, snoepgoed en andere aan het publiek uitdelen door een
promoteam dat naast en/of voor uw promovoertuig kan opstappen.
* Voorzie voldoende mensen in uw promoteam zodat het uitdelen van de gadgets
geen vertraging van de stoet met zich meebrengt.
* Voorzie ook minimum 1 begeleider per voertuig dewelke makkelijk contact kan
maken met de bestuurder.
* Neem zeker geen onnodige risico’s!
- Het is verboden om alcoholische dranken met een alcoholpercentage hoger dan
7%. te verdelen. (wijn, zware bieren, likeur, gin, jenever, …)
Geluidsnormen:
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Volgens de wetgeving op geluidsnormen en overlast, wordt een maximum van 95db
aangehouden voor de deelnemers met elektronisch versterkte muziek. Hou
rekening met de toeschouwers en beperk uw geluidsproductie tot een
aanvaardbaar niveau. Overschrijdt het wettelijk maximum geluidsniveau absoluut
niet.
Pech of defect:
In geval van pech of defect tijdens de stoet moet het voertuig op een veilige en
verantwoordelijke wijze aan de kant van de weg worden gezet.
De verantwoordelijke van de groep stelt een lid van Halattraction onmiddellijk in
kennis indien de continuïteit van de stoet in het gedrang komt.. Hiervoor neemt u
contact op met het permanentienummer van Halattraction 0475/52.90.88.
Afval & Duurzaamheid:
Deelnemers aan de reclamestoet laten geen afval slingeren tijdens het opstellen
van de stoet, tijdens de stoet en na de stoet! Recycleer zoveel mogelijk!
Gebruik lage-emissie generatoren. Deze zorgen voor een drastische vermindering
van de uitstoot van schadelijke gassen, zoals stikstofoxiden (NOx),
koolstofdioxide (CO2) en fijn stof.

Bij vragen of twijfel, bel of mail naar:
Bart Mary
Tel: 0476/43.54.54.
E-mail: bartmary@skynet.be

Verantwoordelijke reclamestoet

Kenny Borremans
Veiligheidsverantwoordelijke
Tel: 0476/71.73.62.
E-mail: Kenny.halattraction@gmail.com
Permanentienummer Halattraction: 0475/52.90.88.
(enkel tijdens de activiteit)
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