
Viktig information!

Helsingborg Pride Parad 2021
7 augusti

Plats: Pride Park (Se karta)

Samling:16:00

Start : 17:00

Slut: 18:00

Paradansvarig: Micaela Kallaris

Tel: +46790200907

Mail: Micaela@helsingborgpride.se
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ALLMÄN INFORMATION

I år gäller föranmälan för alla som går i paraden. Längst ner hittar du
startordningen för paraden, det är viktigt att du ansluter till rätt block.

Pride Park:
Lör den 7 augusti öppnar Pride Park kl. 12:00.
Scenprogrammet är fullt med musik och sång. I parken finns
bla. Dunkers Spektra där du som är 15 - 25 år kan göra din
egna parad-skylt. I parken finns också Pride Shop där man
kan skaffa en stor eller liten regnbågsflagga, t-shirts, tygkassar
och mycket mer.

Uppsamling:
Paraden samlas längst Södergatan kl 16:00, vilket innebär att vi får ett långt led
längst med gatan. Vid startplatsen (enligt karta) väntar volontärer på dig för att hjälpa
till er plats i paraden. Vi vill göra er uppmärksamma på att Södergatan är en
trafikerad väg, vi samlas på trottoaren - lämna inte denna.

Parken är ett inhägnat område där vi släpper in högst 600 personer. När paraden
anländer till stadsparken släpper vi in er löpande i Pride Park, ha tålamod då det kan
ta lite tid. Om parken blir full ber vi er vänligen att köa med avstånd, vi släpper in när
det finns plats.

● Det är inte tillåtet att överskrida ert anmälda deltagarantal
● Det är inte tillåtet att ansluta till paraden efter avgång
● Det är inte tillåtet att byta block/startordning

Är du kontaktperson?
● Var kontaktbar innan och under evenemanget för paradansvarig samt din

grupp.
● Informera övriga deltagare i din grupp om regler och startordning.
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ORDNINGSREGLER

● Följ anvisningar från paradansvarig och volontärer.

● Om något händer, kontakta paradansvarig eller volontärer. Vid livshotande

eller allvarliga situationer, ring 112.

● Skräpa inte ner.

● Alkoholförbud råder för deltagare i paraden.

● Högsta tillåtna ljudvolym: 100 dBa.

● Det är inte maskeringsförbud i paraden. Vi följer ordningslagen gällande

maskering som säger att förbud enbart gäller om det vid sammankomsten

uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara

för en sådan störning. Se Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall

https://lagen.nu/2005:900.
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STARTORDNING

1. PRIVATPERSONER

(Du/ni som anmält er utan att tillhöra en organisation)

2. Nowaste Logistics

3. RFSL Helsingborg

4. UNG HBTQ

5. Feministiskt Initiativ

6. Miljöpartiet

7. Clarion

8. Moderaterna Helsingborg

9. LesWorking Sweden

10. Humanisterna Syd

11. Helsingborgshem

12. Liberalerna Helsingborg

13. Svenska Kyrkan

14. Royal Gospel Choir

15. Centerpartiets ungdomsförbund

16. RFSL Malmö

17. HBT Socialdemokraterna

18. Malmö Pride

19. Helsingborg Trans-och Tjejjouren

20.Rädda Barnen

21. Vänsterpartiet
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KARTA PARAD START
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PARADVÄG

GLÖM INTE ATT HA ROLIGT
Hissa flaggan högt och gå stolt i Helsingborg Pride 2021!
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