
REGLEMENT DAG VAN HET KIND 
 
1. Deelnemers 

Kinderen van de peuterklas t.e.m. het 6e leerjaar. 
 
2. Hoe deelnemen? 

Je kan individueel, als duo, trio of in groep deelnemen. 
Het maximum aantal deelnemers is 25 per groep. Meer dan de helft van de groep 
dient inwoner van de gemeente Pittem-Egem te zijn. 
 
3. Hoe inschrijven? 
Er kan ingeschreven worden via www.zottemaandag.be en klik vervolgens door naar 
Dag van het Kind of door een e-mail te sturen naar jeugddienst@pittem.be met 

vermelding van naam en voornaam, woonplaats (gemeente), leerjaar, de naam van 
de groep en of er al dan niet een act wordt opgevoerd. Inschrijven kan ten laatste 
t.e.m. de dinsdag voor de kinderdag (3 JULI). 
 
4. Gebruik van kar of wagen 

De kinderen moeten de kar/wagen zelf kunnen voortbewegen. Er mag geen gebruik 
gemaakt worden van gemotoriseerde voertuigen. 
 
5. Dieren 

Dieren zijn niet toegelaten. 
 
6. Opvoeren van acts 

Aan het podium kan er een act opgevoerd worden, dit mag slechts 1 minuut duren. 
De ouders dienen zich discreet op te stellen bij het uitvoeren van de acts voor het 
podium, zodat het publiek niet gehinderd wordt. 
 
7. Gebruik van muziek 

Indien er muziek gebruikt wordt voor de acts, breng dan je cd of USB-stick mee. De 
voorkeur gaat uit naar een USB-stick met maar één liedje op. Dit kan net voor de 
opvoering van de act afgegeven worden aan een medewerker van de kinderstoet. 
 
8. Prijzen 

Bij de inschrijving (aanmelding op de kinderdag aan zaal De Magneet) ontvangt 
iedere deelnemer een sticker met een nummer, kermiskaartjes en een aantal 
tegoedbonnen. De sticker dient zichtbaar te zijn tijdens de stoet. Na de 
prijsuitreiking ontvangt iedere deelnemer bij afgifte van de tegoedbonnen een ijsje, 
een drankje en een gadget. Naar aanleiding van de 40e editie krijgen de kinderen 
een mooi gadget. Anders dan de vorige jaren wordt er minder speelgoed uitgedeeld, 
maar krijgen de kinderen in de plaats meer kermiskaartjes. De gekende 'zak vol 
speelgoed' zal dus vanaf heden niet meer uitgedeeld worden. 
 
9. Jury 

Een objectieve jury beoordeelt alle deelnemers op basis van een aantal categorieën. 
Er worden extra prijzen uitgedeeld aan de 20 beste individuele deelnemers en aan 3 
tot 4 groepen (afhankelijk van het aantal deelnemers). 
 
10. Winnaar 

De jury reikt een ‘Golden Ticket’ uit aan de mooiste groep. Deze groep wordt 
aanbevolen om deel te nemen aan de feeststoet van Zotte Maandag. 
 
11. Traject van de stoet 

Start op de parking De Magneet - Egemstraat - Eikeldreef - Kauwstraat - Markt 
(tribune) - Doelstraat - einde stoet. 
 
12. Geen reclame 

Er mogen geen promotiefolders verdeeld worden tijdens de stoet. 
 
Meer info? Contacteer de jeugddienst! (jeugddienst@pittem.be - 051 46 03 62 - 

Markt 1, 8740 Pittem) 

 

 


