Karnavalsstichting
“De Bergkneuters”
OPTOCHTREGLEMENT
Artikel 1
De door de Karnavalsstichting te organiseren optochten geschieden
overeenkomstig de hierna volgende regels.
Artikel 2
Waar in de volgende artikelen gesproken wordt over het bestuur, worden
tevens de functionarissen bedoeld die door het bestuur belast zijn met
specifieke taken t.a.v. de organisatie van de optocht.
Artikel 3
Route, duur en tijdstip van aanvang van de optocht worden door het bestuur
bepaald en tijdig aan de deelnemers meegedeeld.
Artikel 4
Deelnemers kunnen zijn: afzonderlijke personen, groepen personen,
verenigingen, instellingen, enz., mits zij zich voor het door het bestuur
bepaalde tijdstip en op de vastgestelde wijze als zodanig hebben aangemeld.
Artikel 5
Aanmeldingen na het opgegeven tijdstip kunnen door het bestuur van
deelname worden uitgesloten.
Artikel 6
De deelnemers zijn verplicht de door de optochtcommissie noodzakelijk
geachte gegevens te verstrekken.
Artikel 7
De Karnavalsstichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door
deelnemers of toeschouwers toegebrachte directe of indirecte schade aan
personen of goederen. Deelnemers die gebruik maken van motorisch
voortbewogen voertuigen zijn verplicht deel te nemen aan de collectieve
optochtverzekering van de Karnavalsstichting of zelf voor een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen en een kopie van het
verzekeringsbewijs bij inschrijving in te leveren.
Artikel 8
Het voeren van reclame is alleen toegestaan als dit in de act of uitbeelding
van toepassing is. Op andere manieren reclame voeren betekent uitsluiting
van deelname.
Artikel 9
Het is deelnemers verboden tijdens de optocht zonder toestemming van het
bestuur te collecteren of iets te koop aan te bieden.
Artikel 10
Het bestuur heeft de bevoegdheid alles wat aan de optocht deelneemt vooraf
te beoordelen en van deelneming uit te sluiten indien noodzakelijk geacht.
Hieronder vallen ook levende dieren. Indien voorzieningen zijn aangebracht
die op enigerlei wijze gevaar voor deelnemers en/of toeschouwers kunnen
veroorzaken (bv. een confetti-kanon) zullen deze verwijderd moeten worden.
Artikel 11
Het is deelnemers, op straffe van uitsluiting, verboden voor, tijdens en na de
optocht milieubelastend strooisel (zoals papiersnippers, hooi, stro e.d.) weg
te werpen. De Prinsenwagens zijn vrijgesteld van dit artikel als het gaat om
het werpen van snoepgoed.
Artikel 12
Deelnemende wagens die niet voldoen aan de door het bestuur vastgestelde
afmetingen worden van deelname uitgesloten.
Artikel 13
Voertuigen of combinaties van voertuigen dienen netjes verzorgd te zijn,
veilig te zijn en één geheel te vormen. Deelnemers die zich boven een hoogte
van 2,5 meter bevinden, dienen te zijn voorzien van een valbeveiliging
(aangelijnd). Combinaties die niet aan het in dit artikel gestelde voldoen,
kunnen door het bestuur voor deelname aan de optocht uitgesloten worden.
Artikel 14
Het niet tijdig aan de start verschijnen en misdragingen tijdens de optocht
kan uitsluiting tot gevolg hebben. Indien dit betrekking heeft op een wagen,
wordt geen startgeld uitgekeerd.

Artikel 15
Deelnemers die voortijdig de optocht verlaten, worden uitgesloten van de
beoordeling door de jury.
Artikel 16
Rangschikking onder de categorie wagens, grote groepen, kleine groepen,
paren en enkelingen door de optochtcommissie is bindend.
Artikel 17
Indien iets in de optocht wordt meegedragen of meegevoerd dat naar het
oordeel van het bestuur in strijd is met de openbare orde of zedelijkheid,
aanstoot geeft of personen in hun goede naam treft, wordt deelname aan de
optocht ontzegd.
Artikel 18
Gebruik van alcohol is verboden voor personen die zich in of op de wagen
bevinden. De Karnavalsstichting doet het dringende verzoek om het
gebruik van alcoholhoudende dranken tot een minimum te beperken en
deze niet opzichtig te tonen c.q. te nuttigen. De jury kan met de
beoordeling rekening houden met de mate en manier waarop met
alcohol zal worden omgegaan.
Artikel 19
De optochtcommissie stelt de optocht samen. De deelnemers zijn verplicht
die plaats in te nemen welke wordt aangewezen. Deelnemers hebben het
recht om bij inschrijving hun wensen ter zake van hun plaats in de optocht
kenbaar te maken. Zo mogelijk wordt hiermee, door de optochtcommissie,
rekening gehouden.
Artikel 20
De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen, die door de optochtcommissaris en de optochtbegeleiders gegeven worden, stipt op te volgen.
Artikel 21
Alle grote wagens zijn verplicht 2 brandblussers in de wagen te hebben, 1
onder en 1 boven in de wagen.
Artikel 22
Door de optochtcommissie worden nummers uitgegeven, welke duidelijk
zichtbaar door de deelnemers op hun wagens c.q. voertuigen moeten worden
bevestigd of door een persoon moeten worden gedragen. De nummers dienen
voor de prijsuitreiking te worden ingeleverd. Bij het in gebreke blijven
hiervan kan het bestuur een bedrag op de gewonnen prijs als vergoeding
inhouden.
Artikel 23
De prijzen worden toegekend aan alle deelnemers, uitgezonderd de categorie
wagens, die mogen niet vooraf aan een andere optocht hebben deelgenomen.
De uitslag van de, door het bestuur, aangewezen jury is bindend.
Artikel 24
Wagens die niet voldoen aan het in artikel 23 gestelde, komen uitsluitend in
aanmerking voor startgeld.
Artikel 25
Bij onjuiste opgave van het aantal personen voor een bepaalde categorie
(uitgezonderd de categorie wagens) betekent dit automatisch dat men op de
laatste plaats eindigt.
Artikel 26
Elke deelnemer aan de optocht wordt geacht dit reglement te kennen en
ernaar te handelen.
Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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