Om Paraddeltagaren bryter mot ordningsregler, eller
agerar så att paradens fortsatta verksamhet
äventyras äger Festivalchef, Paradchef, Paradledning,
Säkerhetsansvarig eller deras tillförordnade
ställföreträdare rätt att med omedelbar verkan bryta
Paraddeltagarens fortsatta medverkan i Pride Parade.
Eventuella inbetalda avgifter återbetalas ej.

Allmänna ordningsregler
Som grund gäller Ordningslag (1993:1617)
• Samtliga anvisningar från Stockholm Prides volontärer måste följas.
• Alla måste ta ansvar för sina egna sopor och eget skräp. Det är
förbjudet enligt nedskräpningslagen att lämna sopor och skräp på
gatan.
• Under paraden råder alkoholförbud för deltagare.
• Det är förbjudet enligt svensk lag att bära mask eller täcka ansiktet,
vid frågor hänvisar vi till polisen 11414.
• Det är förbjudet att kasta saker från fordon eller gågrupper, så
lämna konfetti och liknande hemma. Däremot går det bra att dela ut
saker till åskådarna om detta inte skräpar ner eller sinkar paraden.
• Alla grupper och ekipage måste hålla ihop avståndet till gruppen
framför. Det får inte uppstå luckor mellan grupperna.
• Har ekipaget musik ska detta anmälas. I start- och målområde råder
musikförbud. När ekipaget passerar paradutroparna måste volymen
kraftigt sänkas. Högsta tillåtna ljudvolym är 100 dBa.
• Om något händer eller ni har frågor kontakta Paradledningen,
sektionsledare eller gruppledare. Dessa har radio till
sjukvårdspersonal och polis.

Fordon
• Fordon måste alltid ha hjulvakter, mindre fordon som personbilar,
en på varje sida samt större fordon som lastbilar och bussar, en vid
varje hjul. Hjulvakterna får bara koncentrera sig på sin uppgift.

• Alla fordon kommer att besiktigas av trafikpolisen gällande
trafiksäkerhet och miljözon, vid brister kan fordonet nekas
starttillstånd. Längd under 12 meter och fri höjd på 4,5 m kräver ej
tillstånd. Ekipaget ansvarar själva för att fordonet kan framföras.
• Är ert fordon större än 12 meter krävs en färddispens för att
framföra det. Detta ansvarar ni själva för om ni är berörda.
Kontakta: Trafikkontoret, Tillstånd, Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 272 00, E-post: trafikkontoret@stockholm.se,
Besöksadress: Fleminggatan 4.
• Pynta gärna era fordon men tänk på att inte täcka för kylaren då
risken för överhettning ökar.
• Det är absolut förbjudet att kliva av och på fordon under paraden.
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