LITTLE SAIGON TẾT PARADE ASSOCIATION

LITTLE SAIGON TẾT PARADE 2022
Tel: 714-512-6612 * Email: lstetparade@yahoo.com
www.littlesaigontetparade.com

SATURDAY – FEBRUARY 5TH, 2022 (9:00AM-12:00PM)
ENTRY:

TO BE CONSIDERED FOR THE PARADE, APPLICANT MUST
(1) COMPLETELY APPLICATION FORM
(2) PAYMENT FOR ENTRY FEE AND RETURN TO THE LS-TET PARADE COMMITTEE.

APPLICATION
(DEADLINE – JANUARY 20TH, 2022)
NAME OF ENTRANT:
ADDRESS:
PHONE: ______________ EMAIL: __________________________ CONTACT NAME:
SUBMISSION OF THIS APPLICATION DOES NOT CONSTITUTE ACCEPTANCE. ACCEPTANCE UPON THE INFORMATION GIVEN
ON THIS FORM, WHICH WILL ALLOW THE PARADE COMMITTEE TO BALANCE THE PARADE AND STAY WITHIN THE TIME
FRAME ALLOTTED FOR THIS EVENT.

Base Fee ($700 for Business/Government $400 for Non-Profit) $
Base Fee include one and only one of the following:
No. in Unit Additional Fee
 Marching Unit (60 people max - $20 per additional 20 people)
 Musical Marching Band
 Martial Arts Unit (60 people max - $20 per additional 20 people)
 Equestrian Unit (5 max – $20 per additional horse)
 Convertible/Truck Unit (3 max + 30 people, $20 per additional car)
 Motorcycle Unit (20 max – $20 per additional bike)
 Float (1 max)
Total:
Note: Parade Fee is non-refundable
*Payment Type: Please check mark of your payment
□ Zell/Vemos: (by email to lstetparade@yahoo.com) or
□ CHECK (payable to LITTLE SAIGON TET PARADE, mail to PO BOX 614, Garden Grove 92842
Check or cash can also be submitted in person to
12093 BROOKHURST ST # B- GARDEN GROVE, CA 92840
9772 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92844
I/WE HEREBY AGREE THAT THE ABOVE IS ELIGIBLE AS ENTERED, AND TO RELEASE AND HOLD HARMLESS THE LITTLE SAIGON
TET PARADE COMMITTEE, THE VIETNAMESE AMERICAN FEDERATION OF SOUTHERN CALIFORNIA, THE CITY OF
WESTMINSTER, AND ANY OF ITS MEMBERS, VOLUNTEERS, AND/OR STAFF, FROM ANY LOSS, DAMAGE, OR INJURY RESULTING
FROM PARTICIPATION OF / WITH THE ABOVE ENTRANT IN THIS EVENT.

Name: ____________________________ Signature: _____________________________ Date: _______________
FOR OFFICE USE ONLY
DATE/TIME

 Zelle/Vemos

PAYMENT TYPE

AMOUNT

 Check No.:______)

NOTE:
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 Cash

PERSON RECEIVED
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LITTLE SAIGON TẾT PARADE 2022
Tel: 714-512-6612 * Email: lstetparade@yahoo.com
www.littlesaigontetparade.com

PARADE ANNOUNCEMENT INFORMATION SHEET
To assist our Parade Announcers in properly introducing your entry, please take a moment to tell us about your
business/organization and any special features of your entry. Example of information to supply include names of
leadership, year formed, group motto, color/style of uniform, awards won, and representatives participating in the
parade. Announcement Script can be in Vietnamese or English or both. Though it must consist of NO MORE
THAN 150 WORDS. We will do our best with the provided information. However, we cannot guarantee that
everything you provided will be announced.

BÀI GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ DIỄN HÀNH
Vui lòng gởi nội dung thông tin về đơn vị diễn hành để được các xướng ngộn viên đọc trên sân khấu. Nội dung
có thể được viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, nhưng tổng số không quá 150 chữ. Xin trình bày theo dạng Word
Format và Email về: lstetparade@yahoo.com hay điền trên mạng LittleSaigonTetParade.com
̣(Các dạng thông tin viết tay hay format khác sẽ không bảo đảm được đọc trên sân khấu.)
Please email the announcement IN WORDS FORMAT to: lstetparade@yahoo.com or
submitted on line at LittleSaigonTetParade.com
NAME OF ENTRY:
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EVENT DATE: SATURDAY – FEBRUARY 5TH, 2022
APPLICATION SUBMITTAL PERIOD: 12/10/21 – 01/20/2022
RULES AND REGULATION:
1. All Parade entries MUST complete an application and sign the attached statement of understanding regarding
these rules and regulations. All parade participants must sign a waiver of liability.
2. Little Saigon Tet Parade (LSTP) reserves the right to reject any applicants that are associate with Communist
and/or considered to become a public disturbance. Displaying communist flags shall be banned and is
ground for immediate removal from the Parade. Political entries are not permitted in the LSTP. The decision
of which entries will be allowed in the parade and the placement of each entry within the parade shall be the
decision of the LSTP Committee. ALL DECISIONS ARE FINAL.
3. Entry Number is set on a First comes First served basis based on Application Time but also in according with
the Category set forth to create a balanced diversity of the Parade (Community Organization, Elected
Officials, Business, Martial School, Matching Band, Float, Motorcycle group…etc.). Application Time is
based on time the application and payment fee is received.
□ MARCHING UNIT (60 People MAX) - Individual groups from different associations or clubs require
separate application and fee.
□ CONVERTIBLE/TRUCK UNIT (3 MAX + 30 participants, $50/additional car/truck) - All vehicles
must be decorated on their adherence to our TET theme. Large commercial trucks such as Greyhound
Bus or 18 wheels are not allowed.
□ MUSICAL MARCHING UNIT (60 MAX)
□ MARTIAL ARTS UNIT (60 People MAX) – Individual groups from different Martial Arts Schools
require separate application and fee.
□ EQUESTRIAN UNIT (5 MAX)- Must provide a cleaning crew to pick up any refuse from your horses,
both on the parade route and in the formation/disbanding area. If the City or the Organizer have to clean
up the discharge, the Equestrian Unit will be charged a fine and the cost to do so.
□ MOTORCYCLE UNIT (20 MAX, $30/additional motorcycle)
□ FLOAT – All floats must pass the City of Westminster Safety inspection by 5pm Friday Feb 4th, 2022.
The float height shall be less than 18 feet. Each float must have a minimum of one 2A10BC
Extinguisher on the float. All decorations used must be fireproof / fire retardant. Failure to pass the
inspection prior to the starting time will not be allowed to enter the parade. If your entry is pulled due to
the Fire Dept. violation, the Parade application fee will not be refunded.
4. The Confirmation Package will be sent out in the General Meeting after 01/20/22 and before 02/01/22. This
package will include your parade number, line-up and check-in detail. If the Parade is full or your application
is denied, we will notify you via email within 24 hours of Committee’s decision.
5. Float Judging- All Floats will be judged and awarded with Prizes.
6. All units must CHECK-IN at 7:00am-8:00am, at the corner of BOLSA AVE & PURDY STREET, on
Saturday Feb 5th, 2022. All units must be in their assigned line-up position before 8:30am. LSTP officials
have the right to remove any persons if the participants reach the maximum allowable number. Late arrivals
may be re-positioned at the end of the Parade. Display your entry number on the right side of the entry so it is
visible from the announcers.
7. The LSTP Committee, the City of Westminster, and/or Pageantry have no responsibility for any false
statements made by any applicant and/or unit in the Parade.
8. Forward motion must be maintained while on the Parade route. Entries may only stop ONE TIME in front of
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the Main Stage for up to one minute (martial art unit for up to 2 minutes). Along other part of the parade, all
unit shall always maintain the forward motion.
9. At no time are any units allowed to throw anything along the parade route. Passing out items, hand-to-hand to
parade spectators is acceptable.
10. All decorations used must be fireproof / fire retardant. No firearms, sirens or loud noises that interfere with
other units are allowed.
11. Force Majeure: LSTP shall be excused for any failure, delay, or interruption in performing its obligations
hereunder that is due to causes or conditions beyond its control, including, without limitation, acts of God,
elements, weather conditions, earthquakes, COVID-19 lock down.
12. LSTP presents the annual TET Celebration for the public as a cultural and entertainment event. The LSTP
Committee reserves all rights as producer. Any reproduction, broadcast, or commercial use of any portion of
the event, in whole or in part, in any form without explicit prior written consent from the LSTP Committee is
strictly prohibited. LSTP may, at its discretion, film, photocopy or tape any and all portions of the Parade for
commercial use.

CÁC QUY ĐỊNH CẦN TUÂN THỦ:
1. Tất cả các đơn vị tham dự diễn hành PHẢI hoàn thành đơn ghi danh, nộp phí ghi danh và ký vào bản tuyên bố
đồng thuận đính kèm về các quy tắc và quy định này. Tất cả những người tham gia cuộc diễn hành phải ký vào
giấy miễn trừ trách nhiệm.
2. Little Saigon Tet Parade (LSTP) có quyền từ chối bất kỳ đơn vị tham gia nào có liên hệ với Cộng sản và / hoặc
bị coi là trở thành một kẻ gây rối Cộng Đồng. Các mục đích chính trị không được phép tham gia trong LSTP.
Quyết định về những đơn vị nào sẽ được phép tham gia cuộc diễn hành và vị trí của từng đơn vị trong cuộc diễn
hành sẽ do Ban Tổ Chức LSTP quyết định. TẤT CẢ CÁC QUYẾT ĐỊNH LÀ CUỐI CÙNG.
3. Số thứ tự diễn hành được đặt trên cơ sở ghi danh trước được xếp trước (Đơn ghi danh và đóng lệ phí đầy đủ.
Ngày và Giờ nộp đơn) kết hợp cùng bảng phân chia các hạng mục/thể loại tham gia diễn hành (hội đoàn/tôn
giáo, dân cử, cơ sở kinh doanh, võ thuật, matching band,…v.v)
THỂ LOẠI GHI DANH diễn HÀNH
□ MARCHING UNIT (Tối đa 60 người) – Các đơn vị không trực thuộc hay liên hệ phải ghi danh riêng,
không gội chung trong 1 đội.
□ CONVERTIBLE/TRUCK UNIT. (Tối đa 3 xe + 30 người tham gia) + $50/mỗi xe nếu hơn 3 xe. Tất cả
xe mui trần/xe truck phải được trang hoàng theo chủ đề Tết, Xe vận tải, Grey Hound Bus, hay xe 18 bánh
không được phép tham gia.
□ MUSICAL MARCHING UNIT (Tối đa 60 người)
□ MARTIAL ARTS UNIT. (Tối đa 60 người) Các trường dạy võ thuật riêng lẽ không được gộp chung
thành 1 đơn vị.- Mỗi trường dạy võ là một đơn vị đi diễn hành riêng và phải đóng lệ phí cho tổ chức của
mình.
□ EQUESTRIAN UNIT (Tối đa 5) – Đơn vị tham gia phải tự lo dọn vệ sinh cho đàn ngựa trong suốt lộ
trình cũng như tại nơi tập trung.
□ MOTORCYCLE UNIT (tối đa 20 xe, $30/cho mỗi xe vượt mức cho phép)
□ FLOAT: Tất cả xe hoa phải thông qua tiêu chuẩn thẩm định của thành phố Westminster vào lúc 5pm
ngày Thứ Sáu 4 tháng 2, 2022. Chiều cao tối đa của xe hoa không quá 18 Feet. Mỗi Xe Hoa phải trang ị
ít nhất 1 bình chữa cháy theo tiêu chuẩn 2A110BC. Tất cả vật trang trí phải đạt yêu cầu chống cháy. Xe
hoa không đạt đúng tiêu chuẩn yêu cầu sẽ không được tham gia diễn hành. Nếu tiêu chuẩn an toàn
không
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được sở Cứu Hoả thông qua, phí ghi danh sẽ không được hoàn trả.
4. Tập hồ sơ chi tiết sẽ được gửi trong phiên họp khoáng đại sau ngày 20/01/2022 và trước ngày 01/02/2022. Tập
hồ sơ này sẽ bao gồm số lượng cuộc diễn hành, thứ tự và chi tiết lộ trình diễn hành. Xin lưu ý: nếu Cuộc diễn
hành đã đầy hoặc đơnghi danh của đơn vị bị từ chối, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị CÀNG SỚM CÀNG
TỐT.
5. Tranh giải Xe hoa đẹp nhất- Tất cả các xe hoa sẽ được đánh giá và trao Giải thưởng bởi hội đồng giám khảo.
6. Tất cả các đơn vị phải TẬP RUNG
T
từ 7:00 sáng - 8:00 sáng tại góc BOLSA AVE & PURDY STREET, Thứ
Bảy, ngày 5 tháng 2 năm 2022. Tất cả các đơn vị phải vào vị trí xếp hàng đãchỉđịnh trước 8:30 sáng. Ban tổ
chức của LSTP có quyền loại bỏ bất kỳ người nào nếu những người tham gia đạt đến số lượng tối đa cho phép.
Những đơn vị đến muộn có thể được xếp lại vị trí cuối Cuộc diễn hành. Số thứ tự sẽ được gắn bên PHẢI của
banner hay xe hoa để các xướng ngôn viên có thể nhìn thấy rõ và xướng tên đơn vi chính xác.
7. Ban Tổ Chức LSTP, Thành phố Westminster, và / hoặc Pageantry không chịu trách nhiệm về những tuyên bố
sai của bất kỳ người nộp đơn và / hoặc đơn vị nào trong Cuộc diễn hành.
8. Đoàn diễn hành phải được duy trì di chuyển, không được dừng lại để trình diễn, khi đang đi trên tuyến đường
diễn hành. Các đơn vị chỉ có thể dừng lại để biểu diễn MỘT LẦN trước Sân khấu chính.
9. Không một đơn vị nào được phép ném bất cứ vật thể nào cho người xem dọc tuyến đường diễn hành. Việc đưa
vật phẩm, trao tay cho khán giả diễn hành là điều có thể chấp nhận được.
10. Tất cả các đồ trang trí được sử dụng phải có khả năng chống cháy. Không được phép sử dụng súng cầm tay, còi
báo động hoặc tiếng ồn lớn gây nhiễu các đơn vị khác.
11. Trường hợp bất khả kháng: LSTP sẽ được miễn cho bất kỳ sự thất bại, chậm trễ hoặc gián đoạn nào trong việc
thực hiện các nghĩa vụ của mình vì các nguyên nhân hoặc điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Ban Tổ Chức, bao
gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến thiên tai, các yếu tố & điều kiện thời tiết, động đất, hay lệnh cách ly/
dãn cách vì COVID -19 do chính quyền yêu cầu.
12. LSTP thực hiện chương trình Diễn hành TẾT hàng năm cho công chúng như một sự kiện giáo dục và giải trí.
Ban Tổ Chức LSTP bảo lưu mọi quyền với tư cách là đơn vị sản xuất. Nghiêm cấm việc sao chép, phát sóng
hoặc sử dụng thương mại bất kỳ phần nào của sự kiện, toàn bộ hoặc một phần, dưới bất kỳ hình thức nào mà
không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng từ Ban Tổ Chức LSTP. LSTP, tùy theo quyết định của mình, có
thể quay phim, photocopy hoặc băng bất kỳ và tất cả các phần của Cuộc diễn hành để sử dụng cho mục đích
quảng bá thương mại và tìm kiếm nguồn tài trợ.
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