
Reglement: Verkiezing “ Regenboogprins Carnaval” van België 
 

A. Voorwaarden: 
 
- Minimumleeftijd: 18 jaar op datum van de verkiezing 

- Aan deze verkiezing kunnen zowel dames als heren deelnemen. 

- Belgische nationaliteit 

- Minimumverkoop van 100 ingangskaarten door de deelnemer. 

- Eigen decor is niet vereist. 

- Men is niet verplicht lid te zijn v.e. carnavalsorde, individuele deelname is mogelijk. 

- Het is de kandidaten toegelaten op te treden onder een schuilnaam, doch de officiële 

  gegevens moeten bij de organisatie bekend zijn. 

- Aanwezig zijn op de persconferentie de week voor de verkiezing. 

       (Datum wordt nog meegedeeld) 

- Bij overwinning deelnemen aan de carnavalsstoet op zondag. (Wij voorzien een wagen) 

- Op de dag der verkiezing, voorzien zijn van een zwarte broek en zwarte schoenen. 

- Indien mogelijk aanwezig zijn op maandagnamiddag bij de teruggave van de  

  stadssleutel op het stadhuis. 

- Iedere kandidaat stelt een getuige aan (min. 18 jaar) die het correcte verloop van de 

  verkiezing controleert.    

 

De uiterste datum voor de inschrijving is bepaald op 31 december. 
 

 

D. Prijzen voor de winnaar 
 

De organisatie stelt een Prinsenpak ter beschikking dat gedurende 1 jaar mag gedragen   

worden door de winnaar en daarna wordt doorgegeven aan de volgende 

Regenboogprins. De winnaar tekent af voor ontvangst. 

 

Dit Prinsenpak bestaat uit het Prinsenkostuum, Prinsensteek met veren of Kroontje, 

Scepter en Medaille (De veren of Kroontje en de medaille mogen behouden blijven) 

Tevens zorgen wij voor een paar witte handschoenen. 

De winnaar ontvangt eveneens de som van 333,00 € als prijzengeld. 

Er zijn ook nog enkele waardevolle naturaprijzen voorzien. 

 

Om je hiervan een gedacht te geven, deze prijzen waren zowel voor de kandidaten voor 

Regenboogprins als voor Prins Alexander (De prijzen kunnen van jaar tot jaar variëren) 

 

Voor de winnaar:                                                      Voor de verliezer: 

 

- 333,00 €      - HiFi SOUNDTOUCH 

- TV 48 inch Full LED     - Pakket Albert Heyn                      

- Bloemstuk        - Fles ¾ Rodenbach Grand Cru 

- Pakket Albert Heyn   - Snoepmand       

- Pakket Prinsenconvent Leuven                            - Knuffel                                                     

- Fles ¾ Rodenbach Grand Cru                                                                  

- Snoepmand                                                                                                    

- Knuffel                                                                         



 

                  Reglement: Verkiezing “Prins Alexander” 
 

A. Voorwaarden 
 

- Minimumleeftijd: 18 jaar op datum van de verkiezing. 

- Aan deze verkiezing kunnen zowel dames als heren deelnemen. 

- Lid zijn van een Roeselaarse carnavalsvereniging. 

- Minimumverkoop van 100 ingangskaarten door de deelnemer. 

- Eigen decor is wenselijk. Er wordt  max. 15 min. voorzien voor opbouw. 

- Het is de kandidaten toegelaten op te treden onder een schuilnaam, doch de officiële 

  gegevens moeten bij de organisatie bekend zijn. 

- Aanwezig zijn op de persconferentie de week voor de verkiezing.  

       (Datum wordt nog meegedeeld) 

- Deelnemen aan de carnavalsstoet op zondag. (Organisatie voorziet een wagen) 

- Op de dag der verkiezing, voorzien zijn van een zwarte broek en zwarte schoenen. 

- Aanwezig zijn op maandagnamiddag bij de teruggave van de stadssleutel op het 

  stadhuis.     

- Iedere kandidaat stelt een getuige aan (min. 18 jaar) die het correcte verloop van de 

  verkiezing controleert.    

 

 

De uiterste datum voor de inschrijving is bepaald op 11 november. 
 

 

D. Prijzen voor de winnaar 
 

De organisatie stelt een Prinsenpak ter beschikking dat gedurende 1 jaar mag gedragen   

worden door de winnaar, daarna wordt het doorgegeven aan de volgende  

Prins Alexander. De winnaar tekent af voor ontvangst. 

 

Dit Prinsenpak bestaat uit het Prinsenkostuum, Prinsensteek met veren, Scepter en 

Medaille (Deze medaille en de veren mogen behouden blijven) 

Tevens worden een paar witte handschoenen voorzien. 

De winnaar ontvangt eveneens de som van 333,00 € als prijzengeld. 

Er zijn ook nog enkele waardevolle naturaprijzen voorzien. 

 

 

 

 

Om het volledige reglement en verdere inlichtingen voor 

de verkiezing zowel van de  Regenboogprins als voor   

Prins Alexander te bekomen, gelieve telefonisch contact op 

te nemen: 0477/376344 of per email: 

janvanterwilgen@skynet.be  
 

 

mailto:janvanterwilgen@skynet.be

