Miniatuuroptocht Reglement
Het doel van deze miniatuuroptocht is om op een creatieve manier naast de bestaande
carnavalsoptocht een optocht te realiseren gebouwd met behulp van LEGO® bouwstenen. We geven
bouwers van alle leeftijden de mogelijkheid om hun eigen creatie aan te melden voor onze digitale
optocht door een virtueel Kwakveen.
Door aanmelding en inleveren van de creatie dingt men mee naar mooie prijzen en wordt de creatie
tevens vastgelegd in een professionele film.
We dagen eenieder uit om een mooie creatie van LEGO® te maken en aan te melden voor de door de
Krooshappers georganiseerde miniatuur optocht!
Mooie bouwsels staan dan ook centraal!
Inschrijven
Inschrijven voor de optocht kan digitaal via www.krooshappers.nl dit tot uiterlijk 20-01-2022. Met de
inschrijving ga je akkoord met de opgestelde voorwaarden en uiterste data. Aan de inschrijving zijn
geen kosten verbonden.
De organisatie behoud het recht om de inschrijving alsnog eerder of later te sluiten.
De optocht
De film van optocht komt beschikbaar op youtube, de datum en tijd wordt nog gecommuniceerd. De
daartoe benodigde link wordt geplaatst op de website en Facebook pagina van CV De Krooshappers.
Categorieën – leeftijdgebonden
Voor de volgende categorieën kan ingeschreven worden:
- praalwagen
- einzelgänger
- loopgroepen
Er zijn 3 leeftijdscategorieën:
- jeugd t/m 12 jaar,
- 12 tot 18 jaar
- boven de 18
Voorwaarden per categorie
Afmetingen
- Praalwagen
Voor een praalwagen gelden de maximale afmetingen:
12 studs breed, 45 studs lang en 22 bricks hoog.
Oftewel:
9,5 cm breed, 36 cm lang en 22 cm hoog.

- Einzelgänger
Een einzelgänger moet zonder veel moeite zelfstandig kunnen staan. Een einzelgänger moet wel op
een klein rijdend LEGO® deel geplaatst worden. Ook hier gelden de maximale afmetingen:
12 studs breed, 45 studs lang en 22 bricks hoog.
- Loopgroepen
Loopgroepen moeten als groep te verplaatsen zijn (door ze b.v. op een LEGO® kar te plaatsen). Enkel
een LEGO® onderplaat (zonder wielen) is niet toegestaan. Hierbij gelden dezelfde afmetingen als bij
een praalwagen. Ook hier gelden de maximale afmetingen: 12 studs breed, 45 studs lang en 22 bricks
hoog.
Trekkend voertuig
Een praalwagen of loopgroep mag getrokken worden door een los trekkend LEGO® voertuig. Dit
moet een standaard LEGO® voertuig zijn (let op de maximale afmetingen!). Vanwege
veiligheidsoverweging is het enkel toegestaan om volwassen minifigs deze voertuigen te laten
besturen, mits zij hiervoor de benodigde diploma’s hebben. Trekkend voertuig mag max. 16 studs
lang zijn 12 studs breed en 22 bricks hoog.
Uitingen
Discriminerende of kwetsende uitingen zijn niet toegestaan, net als reclame voor bedrijven,
producten en/of diensten. De organisatie behoud zich het recht voor om hierbij op te treden en een
deelnemer te weigeren, dan wel een aanpassing van de creatie te verlangen.
Geluid
Het maximale toegestane geluidsniveau is 85 DB. BOA’s van de gemeente zullen controleren. Bij
overtreding van de geluidsnormen, zal de deelnemer uit de optocht worden gehaald. Gelet op de
activiteit is enkel carnavalsmuziek toegestaan.
Uitgooien
Het is minifigs niet toegestaan om snoep of ander niet biologisch afbreekbaar materiaal uit te gooien.
Confettikanonnen zijn eveneens niet toegestaan.
Veiligheid
Uit ogen van veiligheid wordt aangeraden een brandblusser op elk voertuig te plaatsen. Het is bij
deze optocht nadrukkelijk niet de bedoeling om veiligheids minifigs naast de praalwagen te laten
lopen.
Openlijk drankgebruik
Tijdens deze optocht gelden de NIX18 richtlijnen. Dit houdt in dat minifigs onder de 18 jaar oud geen
drank mogen nuttigen gedurende de optocht. Bij overtreding kan de deelnemer uit de optocht
worden gehaald.
Materialen
Het is nadrukkelijk de bedoeling om bij je ontwerp enkel LEGO® als bouwmateriaal te gebruiken. We
staan toe dat er custom stickers worden gebruikt of alternatieve bouwmaterialen indien LEGO®
hiervoor geen oplossing bied. Bij twijfel oordeelt de organisatie of een ander materiaal is toegestaan.

Optochtnummer
Het is niet nodig vooraf een optochtnummer op te halen. De organisatie zal deze nummers zelf
aanbrengen indien nodig.
Inleveren inzending
Het inleveren van de creatie kan op 29-01-2022 (andere data tot uiterlijk 03-02-2022 in overleg met
organisatie). Inlever tijden worden bekend gemaakt via de mail. Inleverpunt is: De Krooshappers
Goudse Rijweg 4 Boskoop.
We verzoeken je om je creatie goed te verpakken, zodat geen onderdelen verloren gaan. Voeg
daarnaast ook foto’s toe van alle zijden van je creatie, een briefje met je naam en
contact(mail)gegevens en een korte beschrijving van je creatie bij. Deze informatie zal oa worden
gebruikt worden bij de filmopnames en de jurering.
Jurybeoordeling
Criteria Jury
Een onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen op creativiteit, originaliteit, eigen ontwerp en
algehele uitstraling en aan de vooraf gestelde voorwaarden. De organisatie maakt geen deel uit van
de jury.
Jury uitslag
De jury uitslag is bindend en hierover is elke vorm van discussie uitgesloten.
Ophalen creatie
Nadat de filmopnames voltooid zijn, kan de creatie weer opgehaald worden. Je ontvangt hiervan
bericht (via de mail) van de organisatie. Dit bericht zal (naar verwachting) uiterlijk 04-02-2022 volgen.
Verantwoordelijkheid
De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies of beschadiging van
ingeleverde creaties. Uiteraard doet de organisatie er alles aan om je creatie weer terug te bezorgen,
zoals deze ook ontvangen is.
Toepassing regelement
In alle gevallen waarin dit optochtreglement niet voorziet, beslist de organisatie van de
miniatuuroptocht.

Disclaimer
Miniatuuroptocht is een commissie van C.V. De Krooshappers
CV De Krooshappers is geen klant van The LEGO Group, wij zijn geen onderdeel van The LEGO Group en wij worden niet ondersteund door
The LEGO Group.
LEGO® het LEGO® logo en het LEGO® minifiguur zijn (handels)merken en namen van The LEGO Group uit Denemarken.
CV De Krooshappers zal te allen tijde de merken van The LEGO Group waarderen, in acht nemen en houden en, voor zover mogelijk,
dezelfde normen als The LEGO Group hanteren.
Fair Play - Kennisgevingen en beleid - Juridisch - LEGO.com NL

