REGLEMENT DIGITALE MINIATUUROPTOCHT CV DE BERGGEITE 2021
Algemeen:









Deelname is gratis en iedereen mag deelnemen.
Inschrijven kan tot en met 22 januari 2021 via cvdeberggeite.nl
De organisatie is gerechtigd inzendingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht
passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
Door in te schrijven voor deze digitale optocht geef je de organisatie toestemming de beelden te
gebruiken voor de optochtfilm en deze nu en in de toekomst te verspreiden via de diverse
(digitale) kanalen.
De optocht wordt zondag 14 februari om 14.11 uur uitgezonden via de Facebook pagina van CV
de Berggeite
De optocht wordt gejureerd door een onafhankelijke jury.
De uitslag van de jury is bindend voor alle deelnemers en kan niet ter discussie worden gesteld.
De uitslag wordt aansluitend aan de uitzending van de film bekend gemaakt.

Deelname:







Het is de bedoeling dat u in miniatuurweergave de deelname uitbeeldt.
Alle knutselmaterialen zijn toegestaan, denk aan schoendozen, hout, metaal, stof, naald en draad
en kunststof. Ben creatief met bijv. speelgoed (lego, duplo, kapla e.d.), bierdopjes, enz.
Opties: beweging in de creatie, zelf muziek of ander geluid toevoegen. Geef dit door bij
inlevering van de creatie.
De creatie dient uiterlijk 1 februari 2021 ingeleverd te worden bij de organisatie.
De deelname mag niet groter zijn dan een A3 formaat. Gebruik hiervoor het meegeleverde
zwarte A3-vel, dit dient als ondergrond gebruikt te worden.
Denk bij het knutselen buiten je gezin om aan de geldende coronamaatregelen van het RIVM!

Categorieën:


De deelnemers worden afhankelijk van het aantal inschrijvingen ingedeeld in door de organisatie
te bepalen categorieën.

Uitsluiting





Het is de deelnemers niet toegestaan om propaganda te maken voor politieke partijen en/of
andere groepen.
Het is niet toegestaan om (sluik)reclame te maken in het filmpje.
De organisatie van de digitale optocht houdt zich het recht voor om deelnemers uit de digitale
optocht te weren die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement, niet voldoen aan een
carnavaleske uitstraling of carnavaleske waardigheid passend bij de optocht.
In geval van twijfel of vragen en daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie
van de digitale optocht.

Opgesteld door de organisatie van de digitale miniatuuroptocht.
De optocht wordt georganiseerd door
CV de Berggeite in samenwerking met Stichting Jeugdraad.

