
 

 

 
 

 
 
 

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET PARAATIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 
LIONS CLUBS INTERNATIONALIN 105. VUOSIKOKOUKSEN PARAATI 

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA 
8. HEINÄKUUTA 2023 - ALOITUS KELLO 9.00 

 
Brian Sheehan, kansainvälinen presidentti 

J. Frank Moore III, entinen kansainvälinen presidentti,  Vuosikokoustoimikunnan puheenjohtaja 
Paraatitoimisto: Boston Convention and Exhibition Center -kongressikeskus  

Aukioloajat: Torstai, 6. heinäkuuta, 10.00 - 17.00,  
Perjantai, 7. heinäkuuta, 10.00 - 17.00 

 

PARAATIIN OSALLISTUMINEN 
• Paraatihakemus on lähetettävä viimeistään 19. toukokuuta 2023. Laiminlyönti hakemuksen lähettämisessä voi estää yksikön 

osallistumisen paraatiin. 
• Kaikkien paraatiin osallistuvien on ilmoittauduttava vuosikokoukseen ja käytettävä virallista nimikylttiä ja 

paraatinauhaa. 
• Kaikkien edustajistojen on ilmoittauduttava Boston Convention and Exhibition Center -kongressikeskuksessa perjantaihin, 7. 

heinäkuuta 2023 kello 17 mennessä. 
• Paraatiin osallistuminen rajoitetaan lionien moninkertaispiiriin, osapiiriin tai yksittäispiiriin. 

PARAATISÄÄNNÖT & VIRALLISET TOIMENPITEET 
• Kilpailu palkinnoista on avoin vain ei-ammattilaisyksiköille. Hakemusten on oltava perillä 19. toukokuuta 2023 

mennessä, jotta ne ilmoitetaan kilpailuluokkaan. 
• Jokainen piiri saa ilmoittaa paraatiin yhtä monta paraatiajoneuvoa, musiikkiyhtyettä tai synkronisoitua yksikköä 

kuin moninkertaispiirissä on osapiirejä. 
• Paraatiin osallistuvien ajoneuvojen on noudetettava Paraatin toimintatavoissa mainittuja sääntöjä.  
• Ajoneuvot eivät ole sallittuja ilman Lions Clubs Internationalin (LCI) etukäteishyväksyntää, joka on haettava 

viimeistään 19. toukokuuta 2023. Hyväksyntä tulee riippumaan paikallisten viranomaisten ja paikan omistajan 
määräyksistä. 

• Vastuuvakuutus vaaditaan kaikilta moottoriajoneuvoilta, ja se on toimitettava etukäteen 19.7.2023 mennessä. 
• Kaikilla kuljettajilla on oltava voimassa oleva ajokortti ja ajoneuvon rekisteröintitodistus. 
• Kaikenlainen tavaroiden heittäminen tai jakelu paraatiajoneuvosta tai paraatiyksiköstä on ankarasti kielletty. 

Paraativiranomaisilla on oikeus poistaa paraatista paraatiajoneuvo tai yksikkö kokoontumisalueella tai marssin aikana. 
• Kaikki eläinyksiköt tulee rekisteröidä paraatihakemuksessa ja niiden hyväksyminen tapahtuu paikallisten viranomaisten 

suostumuksella. Edustajistojen tulee hankkia katujen siivouspalvelut heti hevosten ja koirien jälkeen 
kokoontumisalueella, paraatireitin varrella ja hajaantumisalueella sekä varmistaa kirjallisesti paraatihakemuksessa, että 
tämä palvelu on järjestetty. Häkissä olevia eläimiä ja/tai vaaralliseksi koettuja eläimiä kaulapannassa ei hyväksytä. 

• Kaikki ilmassa toimivat laitteet, lennokit tai muut vastaavat laitteet ovat ehdottomasti kiellettyjä Lions Clubs 
Internationalin paraatin aikana. 

• Kun paraati on alkanut, eteenpäin kulkemisen viivästyttäminen tai pysäyttäminen on ehdottomasti kielletty. Tämän säännön 
rikkomisesta rangaistaan 30 kilpailupisteellä. 

• Koko paraatireitin ajan tulee säilyttää vähintään 7,6 metriä (25 jalkaa) edustajistojen välillä. Liikkumisen tulee 
tapahtua eteenpäin niin, että nämä välimatkat säilyvät. Esitykset ovat sallittuja vain silloin kun paraati on virallisesti 
pysäytetty. Yksiköt, jotka antavat yli 7,6 metrin välimatkan kasvaa, aiheuttavat viivästyksiä paraatiin ja ne voidaan 
hylätä tai poistaa marssijärjestyksestä. 

• Kampanjalehtisten jakelu paraatin aikana on ehdottomasti kielletty. 
• Yksikön tai yksittäisten henkilöiden käytös, joka saattaa nolata Lions Clubs Internationalin, aiheuttaa välittömän 

poistamisen paraatista. 
• Edustajiston virallinen edustaja on vastuussa järjestyksen pitämisestä ja vastaamisesta paraativirkailijoiden tai 

paikallisen poliisin ohjeiden mukaisesti koskien edustustoa.  
• Edustajiston virallisen edustajan tulee varmistaa, että kaikki roskat kerätään paikalla oleviin roskalaatikoihin sekä  

paraatin kokoontumis- että hajaantumisalueella. 
• Jos paraatin virkailijoiden tai poliisin sääntöjä ei noudateta, yksikkö saatetaan hylätä ja poistaa paraatista. 
• Bostonin isäntätoimikunnan lionit tulevat jakamaan vesipulloja kaikille paraatiin osallistuville. Kaupunki kieltää 

ehdottomasti lasipullot paraatissa ja niitä ei saa tuoda paraatialueelle. 
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