Reglement Carnavalsoptocht De Pieperknallers Escharen 2018
1-Aanwijzingen van de optochtcommissie/organisatie:
Deze dienen terstond en zonder discussie opgevolgd te worden.
2-De jury:
Is samengesteld uit diverse personen met de inzet van hun carnavaleske ervaring, de juryuitslag is bindend
en de deelnemers verklaren deze te respecteren. Beoordelingscriteria zijn o.a. 1) Idee 2)Beweging 3)Kleur
4)uitvoering 5)Algemene Indruk .
3-Deelame is toegestaan voor:
Inwoners uit Escharen en overige steden en dorpen. Na opgave van de optocht en na beoordeling van het
optochtcomite. Bij twijfel kan de optochtcommissie om legitimatie vragen.
4-Afmeting praalwagens:
De maximale afmeting van de praalwagens is hoogte van 5 meter en breedte van 3 meter.
5-Verzekeringsverklaring voertuigen:
De ondergetekende verklaard een geldende verzekering te hebben en de deelname aan de optocht gemeld te
hebben bij zijn verzekeraar. Deelnemers kunnen alleen aanspraak maken op de verzekering van Stichting Carnaval
De Pieperknallers indien ze aan de voorwaarden van deze polis en regelement hebben voldaan.
6-Voertuig en bestuurder:
De bestuurder van het trekkend voertuig als mede het trekkend voertuig zelf moeten voldoen aan de wettelijke
eisen, gesteld in de Wegenverkeerswet. De bestuurder is verantwoordelijk als leider van de groep en zal, wanneer
nodig, op deze verantwoordelijkheid worden aangesproken. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de regels over het
gebruik van alcohol. Op iedere wagen of getrokken creatie dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn.
7-Deelnemers:
Deelnemers verklaren zich correct te gedragen en bij te dragen aan een mooie en positieve optocht voor alle
deelnemers en toeschouwers. Wildplassen is absoluut niet toegestaan.
8- Strooimateriaal:
Eventueel strooimateriaal als confetti etc., dient milieuvriendelijke en biologisch afbreekbaar te zijn,
verwijderingkosten voor andere materialen zijn voor de vervuiler. Strooien van snoepgoed of ander traktaties
is niet toegestaan.
9-Alcohol gebruik en geluid:
Personen die onder invloed van alcohol of drugs verkeren zijn van deelname aan de optocht uitgesloten. Tijdens de
optocht mogen op de wagen geen glaswerk of alcoholhoudende dranken aanwezig zijn of alcoholhoudende
dranken genuttigd worden. Na afloop mag geen drank, flessen of blikjes of etenswaren mee in de zaal worden
genomen. Het geluid van de muziek mag niet hoger zijn dan 85 decibel.
10-Voorschriften:
De deelnemers aan de optocht hebben kennisgenomen van de (veiligheids-)voorschriften en verklaren
dat zij akkoord gaan met de voorschriften en zich hieraan te houden. Stichting Carnaval De Pieperknallers
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij welke schade dan ook voortvloeiend uit welke overtreding van de
voorschriften dan ook. De deelnemers zullen de vereniging niet aansprakelijk stellen en zij vrijwaren de vereniging
voor eventuele (schade) claims van derden. De deelnemers aan de optocht nemen voorts deel voor eigen rekening
en risico.Na einde optocht dienen de praalwagens direct huiswaarts te keren. Organisatie is te allen tijde bevoegd
om deelnemers die zich misdragen uit de optocht te verwijderen. Verwijdering betekend automatisch uitsluiting van
deelname optochten binnen de Gemeente Grave.
11-Uitgangspunten optocht:
De optocht is bedoeld als een feest voor allen en laten we dat er ook van maken, verbeter punten om de optocht in
de toekomst te optimaliseren zijn van harte welkom, email: secretariaat@depieperknallers.nl
12-Afwijken voorwaarden:
Van dit reglement kan slechts afgeweken worden na schriftelijke goedkeuring van Stichting Carnaval De
Pieperknallers.
Ondergetekende verklaart zich als deelnemer(s) te houden aan de 11 huishoudelijke regels en bij te dragen aan een
gezellige en carnavaleske optocht;
Naam Groep
:………………………………………………………………………….
Naam Ondergetekende :………………………………………………………………………….
Handtekening :………………………………………………………………………….

