
 

 

AALST CARNAVAL 
 

Reglement voor deelname aan de wedstrijd 

‘4 heemskinderen’ 
 

Het Ros Balatum is een onmisbaar onderdeel van de Carnavalsstoet. Elk jaar worden vier kinderen 

uitgekozen om als één van de Heemskinderen plaats te nemen op het Ros Balatum. Om de 

gelukkigen te bepalen, wordt een tekenwedstrijd uitgeschreven. 

 

Artikel 1. 

Alle kinderen die in Aalst wonen en/of in Aalst school lopen, en tussen 9 en 14 jaar oud zijn, kunnen 

deelnemen aan de tekenwedstrijd. 

 

Artikel 2. 

De tekening dient te worden gemaakt op het sjabloon, downloadbaar via de website 

www.aalstcarnaval.be.  

Bij het sjabloon staan ook enkele vragen opgelijst die door de indiener moeten worden ingevuld.  

Enkel inzendingen waarbij de vragenlijst volledig is ingevuld en werd gehandtekend door een ouder 

of voogd zijn ontvankelijk. 

 

Artikel 3. 

De tekening moet ten laatste op 17 januari worden binnengracht op het administratief centrum, 

Werf 9, te 9300 Aalst, ter attentie van Team Cultuur en evenementen. 

 

Per persoon is slechts één inzending mogelijk. 

 

Artikel 4. 

De stad zal controle uitvoeren op de ontvankelijkheid van elke inzending. Uit de volledige 

inzendingen zal Prins Carnaval via lottrekking 4 winnaars bepalen. De lottrekking zal live te volgen 

zijn via de facebookpagina van Aalst Carnaval. 

De namen van de vier winnaars worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering van het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 5.  

De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Elke winnaar (met gezin) ontvangt een uitnodiging voor 

de opening van de winterfoor (met gratis toegang tot alle attracties) op vrijdag 14 februari 2020, waar 

een oorkonde en carnavalsmedaille zal worden overhandigd. 

Elke winnaar ontvangt tevens ook tribunekaarten voor de zondagsstoet op 23 februari 2020. 

 

Artikel 6.  

Bij winst verbindt de indiener zich ertoe om op 23 en 24 februari 2020 plaats te nemen op het Ros 

Balatum. De kostuums worden voorzien door de organiserende stadsdienst. Deze moeten in goede 

orde worden teruggebracht ten laatste op donderdag 5 maart 2020. 

http://www.aalstcarnaval.be/

