Paradereglement
Stavanger 07.07.2018

Paraden 2018
1. Formål med paraden
Stavanger på Skeivå er Vestlandet nest største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og
mangfold. Paraden er en markering av lhbtq-bevegelsens verdier om bl.a. mangfold og
inkludering. Deltakelse i paraden må ikke være i strid med disse verdiene.
2. Paraderute
Oppstilling utenfor konserthuset i Stavanger, markert ved eget nummer, fra klokken
13.00. Paradeavgang er klokken 14.00.

Endelig rekkefølge på bidrag blir sendt ut senest 03.september.

3. Påmelding
De som ønsker å delta med egen seksjon/bidrag i paraden må bruke registreringsskjema
via www.skeiva.no innen 27 august 2018.
Påmeldingen må inneholde en beskrivelse av bidraget, og kontaktinformasjon til den
som er ansvarlig. Alle endringer som blir gjort etter påmelding skal umiddelbart meldes
til Stavanger på Skeivå.
Grupper som melder seg på etter fristen, møter opp for sent, eller unnlater å følge
pålegg, kan bli nektet deltakelse i paraden.
Den som er oppført som kontaktperson for den enkelte seksjon, skal informere om sin
ankomst til paradestart. Denne informasjonen skal gis til paradeansvarlig eller til
sekretariatet ved konserthuset.
4. Bidrag
Paraden er i utgangspunktet åpent for alle ikke-kommersielle aktører. Det kan gjøres
unntak dersom:
•
•

Den kommersielle aktøren har en sponsoravtale med Stavanger på Skeivå.
Formålet med deltakelse er å vise mangfold blant de ansatte i bedriften, og det
ikke reklameres for tjenester eller produkter.

Det er heller ikke anledning for frivillige aktører å bli sponset av kommersielle
aktører/promotere produkter uten å ha avtalt med Stavanger på Skeivå.
Som kommersiell aktør regnes alle som har næringsvirksomhet som formål. Hvem som
regnes som kommersiell avgjøres av Stavanger på Skeivå.
Flagg, bannere og lignende skal plasseres slik at de ikke er til hinder eller kan utgjøre en
fare i paraden. Dette gjelder for eksempel høyde opp til ledningsføring over gate.
Alle deltakere må til enhver tid føye seg etter alle anvisninger som blir gitt fra Stavanger
på Skeivå, politiet, brannvesenet eller Stavanger kommune både før, under og etter
paraden.
Paraden er et offentlig arrangement og skal være for alle, i alle aldre. Vi oppfordrer
derfor deltakerne til å holde seg til Norges lovverk og de retningslinjer som skal følges
etter dette. Dette for å best mulig kunne skape et godt arrangement for flest mulig.

5. Kjøretøy
Det er strengt forbudt med motoriserte kjøretøy i paraden. Annet fremkomstmidler som
ikke benytter motorer kan tillattes etter avtale med Stavanger på Skeivå.
Bruk av gjenstander eller innretninger som kan utgjøre en brann- eller eksplosjonsfare
er ikke tillatt.
6. Diverse
Det er ikke tillatt med konfetti, ikke nedbrytbart glitter eller heliumsballonger i paraden.
Vi ber også paradedeltagerne være ekstra obs på å benytte korrekt avfallshåndtering.
7. Kontaktinformasjon
Paradeansvarlig: Aloyna Trach
Epost: parade@skeiva.no

