Reglement LEGO optocht 2022
Stichting Karnaval Ballefruttersgat (hierna te noemen als SKB) organiseert in het seizoen 2021-2022 een
alternatieve optocht door het bouwen van LEGO praalwagens.
Doel is om op een creatieve wijze een praalwagen te bouwen van LEGO steentjes of technisch lego (geen DUPLO
of andere hobbymaterialen).
Alle creaties worden gepresenteerd en beoordeeld door een vakkundige jury waarna er een winnaar zal worden
gekozen.
Inschrijving:
Inschrijving vind plaats door het sturen van een email met de volgende gegevens naar
lego-optocht@ballefruttersgat.nl
- Voornaam
- Achternaam
- Straatnaam
- Huisnummer
- Woonplaats
- Telefoon nummer
- Email adres
- Leeftijd
- Categorie:
o Wagens tot en met 15 jaar
o Wagens vanaf 16 jaar
Na je inschrijving ontvang je binnen enkele dagen een digitaal start nummer per inschrijving per email.
Inschrijving is voor alle leeftijden.
Deelname
Door deelname aan deze Lego optocht vragen wij alle deelnemers om hun creatie tijdelijk beschikbaar te stellen
aan Stichting Karnaval Ballefruttersgat. Omdat wij van alle inzendingen een film willen maken vragen wij
iedereen zijn of haar creatie in te leveren op 5 februari 2021. Locatie zal nader bekent gemaakt worden.
Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen zal over eventuele tijdsblokken ook nader worden
gecommuniceerd. Datum en tijd van het ophalen zal eveneens later bekent gemaakt worden.
Als organisatie vragen wij u om de wagens aan te leveren in een krat. Mochten er dan steentjes van de wagen
vallen blijven deze in de krat liggen zodat al uw steentjes bij elkaar blijven.
De organisatie van de LEGO optocht gaat uiterst voorzichtig om met alle inzendingen. Mocht er onverhoopt toch
schade ontstaan zal deze (indien mogelijk) worden herstel door de organisatie of wij doen een beroep op de
deelnemer om zijn of haar inzending te repareren.
Bouwen
Elke inschrijving mag zelf bepalen hoe zijn creatie er uit gaat zien maar het motto van 2022
AS WE D’R ZÈN ZÈMMER moet duidelijk tot uiting komen.
Wagens:
Wagens moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Lengte voertuig maximaal 600mm.
- Breedte voertuig maximaal 150mm.
- Hoogte voertuig maximaal 400mm.
- Alle voertuigen moeten minimaal 4 wielen hebben.
- Bewegende onderdelen is toegestaan maar niet verplicht.
- Op de wagens mogen geen reclame uitingen worden aangebracht.
- Alle deelnemers krijgen van SKB een speciaal Legoblokje om onder de creatie te monteren waarmee de
wagen kan worden voortbewogen door de organisatie.
Reclame uitingen:
In of op alle LEGO creaties mag op geen enkel manier een reclame uiting worden aangebracht.
Indien er wel reclame op de LEGO creaties zichtbaar zijn, zullen deze worden uitgesloten van deelname.

Uitgesloten van deelname:
Uitgesloten van deelname zijn de Prinsenwagen van Stichting Karnaval Ballefruttersgat en een reclamewagen.
Uitzending
Van alle inzendingen wordt een optocht gemaakt en zal door Stichting Karnaval Ballefruttersgat een film worden
gemaakt welke tijdens carnaval zal worden gepresenteerd (datum en tijdstip worden nader bekend gemaakt).
De film zal worden ingesproken en daarom willen vragen wij alle deelnemers om informatie over de inzending
aan de organisatie door te geven. Hierbij moet worden aangegeven:
- Naam deelnemer
- Leeftijd deelnemer
- Kort verhaaltje over de inzending
Jury
Alle inzendingen worden gejureerd door een onafhankelijke personen. Tegen de uitslag van de uitslag kan niet
in beroep worden gegaan.
COVID-19 maatregelen
Deze alternatieve LEGO optocht is in 2021 ontstaan omdat door alle COVID-19 maatregelen een normale
optocht in ons Ballefruttersgat helaas niet mogelijk was. Of er in 2022 een reguliere optocht kan worden
gehouden is op dit moment (26 november 2021) nog niet duidelijk.
Als organisatie van deze alternatieve LEGO optocht vragen wij dringend aan alle deelnemers de geldende RIVM
maatregelen in acht te nemen.
Aansprakelijkheid
Stichting Karnaval Ballefruttersgat aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ingeval van schade, verlies of diefstal
van de Lego inzendingen of onderdelen daar van.
Bij inname van de inzending zal een aantal foto’s worden gemaakt zodat duidelijk zichtbaar is wat door Stichting
Karnaval Ballefruttersgat wordt ontvangen.
Vragen
Mochten er vragen zijn betreffende deze LEGO wedstrijd kan een email worden gezonden naar
lego-optocht@ballefruttersgat.nl
Als organisatie wensen wij alle deelnemers veel bouw plezier, waarbij wij hopen op vele kleurrijke carnavaleske
creaties.

