Pietenregelement 2017
Om te zorgen dat de Sinterklaasintocht in Assendelft ook in 2017 weer een
succes wordt voor alle vrijwilligers en de kindertjes met hun familie langs de
weg, hebben wij als Stichting wat regels en instructies opgesteld voor alle
Pieten die mee gaan in de stoet:
1. Alle Pieten die op zondag 19 november 2017 mee zullen lopen tijdens de
Sinterklaasintocht, worden geacht aanwezig te zijn in de klas tijdens de Pietenles op
woensdag 15 november om 20.00 uur bij Hippisch centrum de Delft.
2. Deze Pieten worden verzocht dit reglement voorafgaande aan de Pietenles gelezen
en begrepen te hebben en dit ondertekend in te leveren bij een van de Hoofd
Pieten. Neem ook je legitimatiebewijs mee.
3. Alles Pieten krijgen op de dag van de intocht bij de verzamellocatie een polsbandje
met daarop het nummer van de touringcar en de naam van de begeleider waar zij
bij horen.
4. Rookwaren en alcohol zijn verboden tijdens de intocht van begin tot eind.
5. Mobiele telefoons worden niet gebruikt door de Pieten deze dag.
6. Let op het taalgebruik. Spreek algemeen beschaafd Spaans of Nederlands.
Alle Pieten heten Piet.
7. Er zullen door de Pieten zakjes pepernoten aan de kinderen uitgedeeld worden.
Doe dit met beleid.
8. De Pieten horen de aandacht over alle kinderen te verdelen. Ga niet in groepen te
werk, maar verspreid je tussen alle bezoekers.
9. Pieten hebben een ongekende energie en blijven actief van begin tot eind.
10. Blijf in de stoet dicht bij Sinterklaas. Ga niet te ver vooruit of blijf te lang achter.
11. Houdt de locaties waar we komen en de bussen netjes.
12. Mocht iemand zich niet aan deze regels houden, dan is de organisatie vrij om
ongehoorzame Pieten per direct op de boot terug naar huis te zetten.
13. Het meedoen aan deze intocht is geheel voor eigen risico.

Pietenreglement 2017 ondertekening voor akkoord
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Minderjarigen mogen alleen met toestemming van een ouder/verzorger meelopen in de stoet.
Deze verklaring zal eveneens door hen ondertekend moeten worden.
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telefoonnummer

:

Handtekening

:

