
 

 

 
 
 
 
 

PARADREGLER OCH BESTÄMMELSER 
PARADEN VID LIONS 104:E INTERNATIONELLA KONGRESS 

MONTRÉAL, KANADA 
25 JUNI 2022 - START KLOCKAN 09:00 

 
Douglas X. Alexander, internationell president 

J. Frank Moore III, tidigare internationell president, ordförande i kongresskommittén 
Paradkontor: Palais des congrès de Montréal ~ Viger Hall 

Öppettider: Torsdag 23 juni kl. 10:00 - 17:00, fredag 24 juni kl. 10:00 - 17:00 
 

DELTAGANDE I PARADEN 
• En paradansökan måste vara Lions Clubs International tillhanda senast den 13 maj 2022. Om ansökan inte skickas in 

kan detta diskvalificera gruppen från deltagande i paraden. 
• Alla paraddeltagare måste vara registrerade till kongressen och bära sina officiella namnbrickor för kongressen samt 

paradbandet. 
• Alla delegationer måste registrera sig i Palais des congrès de Montréal före klockan 17:00 fredag den 24 juni 2022. 
• Deltagande i paraden är begränsat till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt. 

PARADREGLER OCH BESTÄMMELSER 
• Tävling om priser är endast öppen för icke professionella grupper. Ansökan måste vara LCI tillhanda senast den 13 maj 

2022 för att kunna delta i kategorin för tävlande grupper. 
• Varje distrikt får delta med en paradvagn, orkester eller precisionsgrupp motsvarande det totala antalet distrikt i 

multipeldistriktet. 
• Paradvagnar måste följa de regler som finns angivna i paradens tävlingsregler.  
• Fordon är inte tillåtna, såvida de inte har godkänts av Lions Clubs International senast den 13 maj 2022. Godkännanden 

är föremål för regler och riktlinjer från lokala myndigheter och arenans ägare. 
• Försäkringsbrev om ansvarsförsäkring för alla motorfordon måste tillhandahållas i förväg senast den 13 maj 2022. 
• Alla förare av fordon måste inneha giltigt körkort och registreringshandling för fordonet. 
• Att kasta ut eller på annat sätt distribuera föremål från en paradvagn eller en paradgrupp är strängt förbjudet. 

Paradfunktionärer har rätt att avlägsna paradvagnar eller paradgrupper vid samlingsplatsen eller under paraden. 
• Alla grupper som innehåller djur måste vara registrerade på paradens ansökan och är föremål för godkännande av lokala 

myndigheter i enlighet med deras regler. Dessa grupper måste tillhandahålla städning i samlingsområdet före paraden, 
längsmed paradvägen och i samlingsområdet efter paraden samt måste skriftligen garantera denna service på den 
insända ansökan. Djur i bur och/eller djur i koppel som kan utgöra fara för allmänheten är inte tillåtna. 

• Alla obemannade flygfarkoster, obemannade luftfartyg, drönare eller andra flygande enheter är strängt förbjudna under 
Lions Clubs Internationals parad. 

• När paraden har startat är det strängt förbjudet att försena eller stoppa dess rörelse framåt. Underlåtenhet att följa denna 
regel kommer att bestraffas med 30 tävlingspoäng. 

• Avståndet mellan paradgrupperna måste vara 7,6 meter under hela paraden. Paradgruppen måste hela tiden röra sig 
framåt samtidigt som det föreskrivna avståndet upprätthålls. Manövrer kommer endast att tillåtas under det att paraden 
officiellt har stoppats. Grupper som håller ett större avstånd än 7,6 meter till framförvarande grupp gör att paraden 
försenas, vilket i sin tur innebär att paradgruppen kan diskvalificeras eller avlägsnas från paraden. 

• Distribution av kampanjmaterial under paraden är strängt förbjudet. 
• Uppförande av paradgruppen eller enskilda personer i paradgruppen vilket är opassande för Lions Clubs International 

kommer orsaka att gruppen omedelbart avlägsnas från paraden. 
• Gruppens utsedda representant har ansvar för att hålla ordning inom gruppen samt att rätta sig efter anvisningar från 

paradfunktionärer eller polis.  
• Gruppens utsedda representant ska säkerställa att allt skräp slängs i lämpliga behållare vid samlingsplatsen och i 

avslutningsområdet. 
• Underlåtenhet att följa instruktioner från paradfunktionärer eller polis kan leda till att gruppen diskvalificeras och 

avlägsnas från paraden. 
• Lions värdkommitté i Montréal kommer att tillhandahålla vatten till alla paraddeltagare. Glasbehållare är strängt förbjudna 

av staden vid paraden och kan därför inte tas med till evenemanget. 
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