
Reglement kaartverkoop Priense Swaree 2017 
 

1. Het spreekt voor zich dat een Tullepetaon altijd de aanwijzingen van de organisatie, de politie en 

de brandweer ten behoeve van de veiligheid en de ordehandhaving direct opvolgt. 

2. Na ontvangst van de deelnemerskaart meldt de deelnemer zich direct bij de locatiebeheerder. 

Deze zal de locatie aanwijzen voor het nachtelijk onderkomen. Onderkomen is in 2017 de 3
e

 

parkeerlaag van Parkeergarage De Biggelaar, hierna te noemen ‘de liglocatie’. Het is niet 

toegestaan op de liglocatie eigen onderkomens of tenten te plaatsen. Deelnemers werken eraan 

mee de liglocatie zo optimaal mogelijk én samen te gebruiken. 

3. Enkel het gebruik van een, eventueel in standen verstelbare, (tuin)stoel is toegestaan. Veld- en 

(lig)bedden, stretchers en allerlei ander meubilair zijn niet toegestaan i.v.m. efficiënt 

ruimtegebruik van de daartoe door de organisatie ingerichte liglocatie ten behoeve van ca. 300 

deelnemers. 

4. Op de liglocatie en alle overige overdekte plaatsen is roken en open vuur (zoals o.a. vuurkorven 

en verwarming via gasflessen) i.h.k.v. de veiligheid verboden. Qua verwarming is enkel het 

gebruik van halogeenheaters op elektriciteit toegestaan met inachtneming van de geldende 

veiligheidsvoorschriften. Roken is enkel toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Voor 

versiering en aankleding mogen geen gemakkelijk ontvlambare materialen worden gebruikt.  

5. Het gebruik van aangelegde stroompunten waar halogeenheaters op elektriciteit zijn aangesloten 

is niet toegestaan voor het aansluiten van andere stroomvoorzieningen zoals huishoudelijke 

apparaten en adapters voor mobiele (communicatie)apparaten e.d. Het gebruik van eigen 

meegenomen huishoudelijke apparatuur, zoals koffiezet apparaten, waterkokers of dergelijke, is 

niet toegestaan. 

6. De commissie zal, indien mogelijk, één centrale plaats voorzien van stroompunten, waar stroom 

gehaald kan worden, niet benodigd voor het aansluiten van halogeenheaters op elektriciteit. Het 

onbeheerd opladen van mobiele (communicatie)apparaten op deze aangewezen plaats is op eigen 

risico van diefstal of beschadiging.   

7. De ingangen, nooduitgangen, looppaden en doorvoerwegen voor de hulpdiensten 

(ambulance/politie /brandweer) moeten te allen tijde vrij blijven. 

8. Enkel door de organisatie wordt de locatie van toepasselijke (mechanische) muziek en elektrische 

verlichting voorzien. Vanaf 02:00 uur tot 07:30 uur is er geen muziek.  

9. De Tullepetaonen maken gebruik van de nabij de liglocatie aanwezige toiletten. 

10. De Tullepetaonen dienen zelf het veroorzaakte vuil op te ruimen en op de aangegeven 

inzamelpunten in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren. 

11. Een echte Tullepetaon is behulpzaam, toont respect en gedraagt zich netjes. 

12. De Commissie Priense Swaree is te allen tijde gemachtigd om bij overtreding van één van deze 

voorwaarden, spelregels of bij ordeverstorend gedrag en/of overmatig drankgebruik persoon of 

personen de toegang tot de kaartverkoop te weigeren. 

13. De Commissie Priense Swaree en Stichting Carnaval sluiten elke aansprakelijkheid voor directe 

en/of indirecte schade uit. 

14. Dit reglement vormt een integraal onderdeel van het calamiteitenplan van de Stichting Carnaval 

Roosendaal. 
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Spelregels kaartverkoop Priense Swaree 2017 
 

1. Deelnemers voor “De Nacht van ’t Swaree” melden zich aan bij de organisatie. Het centrale 

aanmeldpunt is gestationeerd op de 3
e

 verdieping van ‘Parkeergarage De Biggelaar’ (ingang 

Tongerloplein) en permanent bemenst door minimaal twee herkenbare leden van de organisatie.  

2. Deelnemerskaarten worden alleen verstrekt aan personen van 18 jaar of ouder. Personen onder 

de 18 jaar kunnen alleen een deelnemerskaart verkrijgen indien zij onder een permanente 

begeleiding van een volwassene zijn.  

3. De deelnemer accepteert bij het in ontvangst nemen van de deelnemerskaart, (‘de knipkaart’) het 

reglement met voorwaarden en de spelregels voor de kaartverkoop. 

4. De naam van de deelnemer en het aankomsttijdstip worden op de knipkaart genoteerd. Tevens 

worden op de knipkaart van de eerste deelnemer eventuele aflossers genoteerd. Er kan per 

knipkaart maximaal 2 keer afgelost worden (dus maximaal 3 deelnemers per knipkaart). Aflossers, 

jonger dan 18 jaar, dienen onder permanente begeleiding van een volwassene te zijn. 

5. De knipkaart is overdraagbaar aan de vooraf opgegeven persoon/ personen. Deze overdracht 

vindt plaats bij melding aan de organisatie in het aanmeldpunt. 

6. Op de knipkaart staat het tijdstip van aankomst en een volgnummer. De eventueel gepasseerde 

controles worden op de knipkaart verwerkt. Op deze geplastificeerde kaart met koordje staan een 

elftal hokjes. Tijdens de controles wordt o.a. in deze hokjes een knip met een speciale kniptang 

gegeven.  

7. De controles van de knipkaart worden regelmatig door minimaal twee herkenbare leden van de 

organisatie gehouden. Tijdens het liggen dient de deelnemer de knipkaart op zo’n wijze te dragen 

dat deze kaart gemakkelijk gecontroleerd kan worden. 

8. Mocht een deelnemer van de liglocatie af willen, dan heeft deze maximaal een half uur de tijd, na 

melding bij de organisatie. Deze vorm van afwezigheid is beperkt tot maximaal 2 keer. Bij 

overschrijding van deze individuele alsmede maximaal toegestane afwezigheid wordt men 22 

plaatsen in de rij teruggezet. 

9. Mocht een deelnemer de liglocatie vanwege een sanitaire pauze willen verlaten, dan heeft deze 

maximaal 11 minuten de tijd, na melding bij de organisatie. Bij terugkomst dient men de 

aanwezigheid weer bij de organisatie te melden. 

10. Heeft men één controle gemist dan wordt men 11 plaatsen in de rij teruggezet. Heeft men twee 

controles gemist dan wordt men 22 plaatsen teruggezet. Heeft men 3 of meer controles gemist 

dan wordt de knipkaart en het volgnummer ongeldig verklaard en uit de lijst verwijderd.  Kaarten 

kan men dan enkel nog verkrijgen door, zoals iedereen die geen knipkaart heeft, achteraan de rij 

aan te sluiten.  

11. Toegang tot de Schouwburg vindt pas plaats na het opruimen van de persoonlijke liglocatie en 

controle door de organisatie. 

12. Voor aanvang van de kaartverkoop bij de Schouwburgkassa worden de deelnemers verzocht in 

volgorde van de knipkaartnummers in de rij te gaan staan.  

13. De organisatie controleert (en corrigeert indien nodig) voor aanvang van de uiteindelijke 

kaartverkoop voor de allerlaatste keer. 

14. Per deelnemer mogen maximaal 6 Priense Swareekaarten gekocht worden, waarvan maximaal 

4 kaarten voor de avondvoorstelling. 
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