Carnavalsoptocht zondag 26 februari 2017
Beste optochtdeelnemers,
Hierbij het deelnameformulier voor de optocht van 2017.
Deelnemers
Bij opgave een kopie inleveren van het identiteitsbewijs voor elke NIEUWE deelnemer van 14 jaar en ouder
(Geldt niet voor deelnemers die dit vanaf 2011 tot 2016 al ooit hebben ingeleverd, wel lijst met namen van
deelnemers insturen)

Voor kinderen graag het 06 nummer bijvoegen van de begeleider/ouder
Aan de hand van dit bewijs maken wij een polsbandje waarmee men toegang krijgt tijdens optocht en
de “CATWALK” tijdens de prijsuitreiking. Deze polsbandjes zullen door de organisatie worden
overhandigd tegelijk met de startnummers.
Optochtwagens
Alle optochtwagens zullen gecontroleerd worden tijdens de bouwtijd vanaf december 2016.
Het deelname- formulier voor de grote jeugdwagens en voor de volwassenen wagens moet dus uiterlijk
11 december 2016 worden ingeleverd.
Loopgroepen
Het is van groot belang dat we weten wat de loopgroepen willen gaan doen. Het contact met het
publiek maakt de optocht veel aantrekkelijker maar zorgt ook voor “gaten” in de optocht. Het deelname
formulier moet dus zo uitgebreid mogelijk ingevuld worden en ook op 11 december 2016 worden
ingeleverd. Als op dat tijdstip nog niet bekend is wat jullie gaan doen, willen we op dat moment wel al
weten of jullie meedoen!
Extra punt van aandacht; loopgroep maakt géén gebruik van gemotoriseerde ondersteuning!
Omdat in december 2016 alle optochtdeelnemers bekend kunnen zijn, hebben we een datum geprikt
voor de 1ste optochtvergadering. Deze vergadering zullen we houden op ;
dinsdagavond 13 december 2016 20.00uur bij Café-Zaal ’t Haasje in Geffen
Tijdens deze vergadering moet het reglement ondertekend worden, en we verwachten van elke groep
minstens één persoon.
Reglement Het reglement voor deelname aan de carnavalsoptocht van 2017 is bijgesloten

Inleveren vóór 11 december 2016

Carnavalsstichting Rottenrijk
Deelnameformulier Carnavalsoptocht
zondag 26 februari 2017
Indeling groepen:

individueel

□ jeugd basis onderwijs
□ jongeren voortgezet onderwijs
□ volwassen

□
□
□

loopgroep

□
□
□

wagen

□(alleen hier is
motorisch voertuig
toegestaan)

Naam vereniging
Groepsnaam
: ………………………………………………………………….
aantal personen
: …………Jeugd…………Jongeren..…..……Volwassenen
Contactpersoon
Naam
Adres
Telefoonnummer
Mobiel nummer
e-mail adres

: …………………………………………………
: ……………………………………………………..
: ……………………………………………………..
:………………………………………………………
:………………………………………………………

Maakt zelf muziek (muziekinstrument)
Loopgroep voert Act met eigen muziek uit
Heeft een muziekinstallatie op de wagen

: ja / nee
: ja / nee
: ja / nee

(Vanaf 2011 heeft te veel dB uitsluiting tot gevolg)

Wil de volgende artiest ……………………………………..
en titel………………………………………………………… als huldigingmuziek:
ONDERWERP: ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(Korte toelichting op het door u gekozen onderwerp:)

Inleveren vóór 11 december bij: Hans Schellings Dorpstraat 56 Geffen.
E-mailen kan ook: Optocht@rottenrijk.nl
!! Opgaven van na 17 februari 2017, doen buiten mededinging van de prijzen mee !!

Reglement deelname carnavalsoptocht 2017
1. Carnavalsstichting Rottenrijk, noch de gemeente zal aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De
verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf. Deelname
aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
2. Door inschrijving als deelnemer van de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de
bepalingen in dit reglement.
3. Van elke deelnemer dient bij opgave een kopie van een geldig identiteitsbewijs in te leveren,
daarvoor zal van elke deelnemer een polsbandje worden gemaakt welke dient als
toelatingsbewijs tijdens optocht en prijsuitreiking.
4. Iedereen kan aan de optocht deelnemen:
• Als individu (jeugd – jongeren – volwassenen)
• Als loopgroep (jeugd – jongeren – volwassenen)
• Met een wagen (volwassenen) alleen hier is gemotoriseerd voertuig toegestaan Onder
individu wordt verstaan: Individueel volwassenen; maximaal 2 volwassenen en 1 kind.
Individueel jeugd; maximaal 3 kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding van 1 volwassene die
geen deel mag uitmaken van de groep.
Onder een loopgroep wordt verstaan: loopgroep volwassenen; vanaf 3 volwassenen.
Loopgroep jeugd; vanaf 4 kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding van maximaal 2 volwassenen
die geen deel uit mogen maken van de groep.
Bijzondere of afwijkende samenstellingen zullen door de optochtcommissie ter plekke
worden ingedeeld.
Onder een wagen wordt verstaan; een voertuig waarop de voorstelling betreffende het idee is
geplaatst. Onder een wagen wordt geen personen(luxe)wagen verstaan, die versierd is met
ballonnen, slingers etc.
5. De organisatie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht
passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement. Deelname van wagens, die een
verhoogd risico inhouden voor het publiek of voor de deelnemers aan de optocht kunnen
verwijderd worden. Wagens die volgens de optochtcommissie afbreuk doen aan de kwaliteit van
de optocht zullen geen startnummer ontvangen. Iedere deelnemer die zich niet aan de
bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan de optocht worden uitgesloten en al
of niet onmiddellijk uit de optocht worden verwijderd. Beslissingen hieromtrent worden genomen
door de organisatie. Deelnemers kunnen op grond van dit reglement worden uitgesloten voor de
eindklassering. De beoordeling hiervan berust bij de optochtcommissie.
6. Alle wagens dienen zich tijdig te verzamelen op één verzamelpunt waar de wagens voor de
optocht rijklaar gemaakt kunnen worden, en op aanwijzing van organisatie in juiste volgorde
worden opgesteld .
7. De plaatsen in de optocht worden door de organisatie bepaald.
8. De deelnemers dienen uiterlijk een half uur de voor hem/haar vastgestelde plaats in de optocht
te hebben ingenomen. Het te laat komen kan uitsluiting tot gevolg hebben.
9. Deelnemende wagens worden door de organisatie beoordeeld op veiligheid.
10. Alle wagens en trekkers dienen op een deugdelijke manier aan de voor-, achter- en zijkanten
dicht te zijn zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte
aanwezig moet zijn van minimaal 35 tot maximaal 40 centimeter.
11. Deelnemers op de wagens mogen alleen maar vanaf de achterzijde van de wagen de
mogelijkheid hebben om op deze wagen te komen.
Opstapmogelijkheden aan de voor – of zijkant worden i.v.m. veiligheid niet toegestaan.
12. Wagens waarop personen worden vervoerd of meerijden, zonder dat dit deel uitmaakt, of
bijdraagt aan de voorstelling van het thema, worden niet toegelaten.
13. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, voor dan wel achter, is het
verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen. Zowel voor de
veiligheid van de deelnemers alsmede voor de veiligheid van de toeschouwers.
14. Men dient tijdens het trekken van de optocht ongeveer 20 meter achter zijn voorganger te rijden
of te lopen, terwijl bij de wagens en loopgroepen begeleiding aanwezig dient te zijn om de
veiligheid van rondlopende jeugd zeker te stellen.

15. het is niet toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijke of kwetsende onderwerpen in de
optocht – op welke wijze dan ook – uit te beelden (b.v. door muziek, tekst of gedrag).
16. Het is niet toegestaan om andere materialen dan confetti en serpentine te strooien c.q. te
gebruiken om zodoende een uitbeelding in zijn vorm en uitvoering te ondersteunen. Materiaal
als zaagsel, houtkrullen, stro, geplastificeerde confetti en mest zijn ten strengste verboden i.v.m.
de veiligheid en gezondheid van de toeschouwers.
17. Deelnemende voertuigen moeten minimale snelheid aanhouden, die gelijk is aan het looptempo.
Voertuigen, die tijdens het trekken van de optocht door welke omstandigheden dan ook in zulke
mate in ongerede geraken waardoor verder rijden onmogelijk is, dienen zo snel mogelijk aan de
kant van de route of in een zijstraat geplaatst te worden. Achterop komende deelnemers moeten
zo weinig mogelijk gehinderd worden en de optocht dient zo snel mogelijk een verder verloop te
hebben.
18. Drankwagens worden niet toegelaten
19. SRV wagens worden niet toegelaten
20. Reclamewagens worden niet toegelaten in de optocht in welke vorm dan ook.
21. Alcohol is verboden tijdens de optocht. Dit geldt voor alle deelnemers.
22. Aangaande het gebruik van mechanische muziek: hanteren we de fatsoensnormen in deze.
Indien de organisatie van mening is dat deze normen worden overtreden, is uitsluiting van
deelname het gevolg. Geluidsinstallaties mogen alleen geluid veroorzaken, dat gemeten op de
gevel van de dichtstbijzijnde woning het niveau van 95 dB(A) niet overschrijdt.
23. In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen, door politie, optochtcommissie en
ordecommissarissen gegeven, in het belang van de openbare orde en verkeersveiligheid,
onmiddellijk op te volgen.
24. De deelnemers dienen de gehele optocht te voltooien. Indien dit niet geschiedt volgt uitsluiting
voor de eindklassering.
25. Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is
verleend door het bestuur van de organisatie en de gemeente.
26. De prijsuitreiking zal aansluitend aan het einde van de optocht plaatsvinden,
iedere deelnemer kan alleen daar zijn beker en consumptiemunten in ontvangst nemen
27. Het start- en/of prijzengeld voor de volwassen deelnemers wordt alleen uitgekeerd op de
evaluatievergadering (voor categorie wagens moeten dan ook de brandblussers zijn ingeleverd).
28. Het recht op start- en/of prijzengeld kan men verliezen door een negatieve jurybeoordeling of
door uitsluiting.
29. Wagens, die niet door de groep zelf gemaakt zijn, kunnen niet voor plaatsing in de
eindklassering bij de eerste vijf in aanmerking komen.
30. Brandveiligheid:
• Op elke wagen dient tenminste 1 goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn. Elk ander
object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien
indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.
• Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.
• Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn
voorzien van een deugdelijke isolatiebescherming.
• Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze dient
opgeborgen te zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houders.
• Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke,
goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt.
• Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare
materialen zoveel mogelijk te worden beperkt.
31. Voor ongevallen tijdens de optocht is Carnavalsstichting Rottenrijk op geen enkele wijze
aansprakelijk te stellen.
32. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en deelnemende voertuigen.
Dit betekent o.a. dat voor de motorvoertuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en dat
de bestuurder(sters) in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.
33. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Voor zover de
toepassing van de bepalingen in dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, is de
voorzitter van de organisatie gerechtigd daarop uitzonderingen te maken en/of afwijkende
maatregelen te nemen.
34. Géén glaswerk meenemen in de tent na de optocht.

35. De organisator verlangt van de bestuurders van voertuigen een schriftelijke ondertekende
verklaring dat de bestuurder zich onthoudt van alcoholgebruik voor en tijdens de optocht.
36. Elke deelnemende groep en/of perso(o)n(en) aan de carnavalsoptocht moet(en) een
verklaring ondertekenen dat zij kennis hebben genomen van de voorwaarden en het
reglement en dienen ervoor zorg te dragen dat deelnemers zich daaraan zullen houden.
37. De organisatie moet tijdens de optocht op verzoek van de politie deze verklaringen kunnen
overhandigen.
38. Na de ontbinding van de carnavalsoptocht is het niet toegestaan personen op de wagen te
vervoeren i.v.m. de snelheid.
Attentie: overmatig gebruik van confetti veroorzaakt veel meer overlast dan u denkt !

Gezien,
Getekend voor akkoord:

Naam:

(datum)

