REGLEMENT DEELNEMERS OPTOCHT
BEUNINGEN ZONDAG 23 februari 2020
Opstellen
Alle deelnemers behoren hun startnummer aan de voorkant van de wagen of groep duidelijk zichtbaar te bevestigen.
Het startnummer na de prijsuitreiking weer inleveren bij de optochtcommissie voor de oorkonde/prijs
De wagens moeten tussen 12.00 en 12.30 uur in de Wilhelminalaan aanwezig zijn. Het startnummer staat op straat.
De overige deelnemers moeten tussen 12.15 en 12.45 uur in de Wilhelminalaan aanwezig zijn.
De optocht start exact om 13:30 uur, diegenen die niet op tijd zijn/staan opgesteld, kunnen door de organisatie
een andere plaats aangewezen krijgen die kan afwijken van het startnummer.

Algemeen
Een ieder dient de aanwijzingen van de optochtcommissie op te volgen.
Alle deelnemers dienen de gehele carnavalsoptocht uit te lopen.
Inschrijvingen die naar ons oordeel niet in de optocht passen of niet uit de regio komen en niet voldoen aan de
bepalingen in het reglement, zullen worden geweigerd.
Hij/zij die zich niet aan bovenstaande afspraken houdt komt niet voor jurering in aanmerking en wordt uitgesloten
van deelname. De jury is voorbehouden om strafpunten te geven als men zich niet aan de reglementen houd.
In alle gevallen waar het reglement niet in voorziet beslist de optocht commissie.

Alcohol
Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen of aanwezig te hebben op het trekkende voertuig.
Bestuurders van voertuigen mogen geen alcoholische drank nuttigen of onder invloed zijn van alcoholische drank
(politieverordening).
Overige deelnemers wordt aangeraden drankgebruik te beperken i.v.m. het voorkomen van ongelukken.
Wie met drank naar het publiek gooit, wordt gediskwalificeerd.

Overlast / geluid
Bij overmatige rook/stankontwikkeling en geluidsoverlast (geluidswal) is de optochtcommissie bevoegd om deze
overlast te laten stoppen of u uit de optocht te verwijderen.
Men mag niet van de route afwijken zonder toestemming van de optochtcommissie.
Zorg ervoor dat er niet te veel oponthoud ontstaat in de optocht. Sluit goed aan en zorg ervoor dat de onderlinge
afstand niet groter wordt dan 10 meter. Het opvoeren van “toneelstukjes” is toegestaan mits de organisatie op de
hoogte is gesteld; dit om het vlot doorstromen van de optocht mogelijk te maken.

Dieren
Er mogen geen (levende) dieren met de optocht meedoen.
Confetti etc.
Bij gebruik van een confetti-kanon of iets dergelijks mag deze alleen op de openbare weg worden gericht.
Alleen confetti is toegestaan. Bij overtreding van dit voorschrift moet alles binnen 24 uur worden opgeruimd
(voorschrift van de gemeente).
Wij willen een dringend verzoek doen om snoep niet op de straat, maar op de stoep uit te strooien.
Mochten er artikelen worden weggegeven, dan deze niet strooien, maar gelieve naast de wagen uit te delen.

Afval
Afval dient u mee te nemen naar huis of op de juiste wijze te deponeren in een afvalbak/container.
Bij overtreding van dit voorschrift moet alles binnen 24 uur worden opgeruimd door de carnavalsgroep/wagen
(voorschrift van de gemeente).

Slecht weer
Bij extreem slechte weersomstandigheden zal de commissie in overleg met het bestuur van c.v. de Plekkers

minimaal 2 uur voor aanvang beslissen over het wel of niet doorgaan van de optocht.

Reclame
Reclame op de wagens is toegestaan. Per startnummer maximaal 2 borden van 50 X 100 cm.
Indien de borden van een groter formaat zijn, moeten deze worden afgeplakt of verwijderd!!

Schade
De organisatie draagt géén enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van schade en dergelijke welke is ontstaan
voor, tijdens en na de optocht. Schade veroorzaakt door deelnemers zal worden verhaald.

Begrippen
Individueel, groepen, wagens.
K10 = Kinderen tot10 jaar individueel, groep met wagen al dan niet gemotoriseerd.
K14 = Kinderen tot14 jaar individueel, groep met wagen al dan niet gemotoriseerd.
Individueel = Maximaal 3 personen met eventueel een op eigen kracht voortbewogen wagen/kar.
Kleine groep = 4 tot en met 8 personen met eventueel een op eigen kracht voortbewogen wagen/kar.
Grote groep = 9 personen of meer met eventueel een op eigen kracht voortbewogen wagen/kar.
Wagen = Een wagen of aanhanger die motorisch voort wordt bewogen.
Een wagen dient in een goede technische staat te zijn en voorzien zijn van een deugdelijke
stuurinrichting en remmen. Houd u er rekening mee dat voertuigen en wagens apart door u
moeten worden verzekerd.
Mocht na het inschrijven uw categorie veranderen dient u dit nog voor de optocht te melden bij de optochtcommissie,
anders komt u niet voor jurering in aanmerking en wordt u uitgesloten van deelname.

Beeldmateriaal
Tijdens de carnavalsoptocht worden er diverse foto’s gemaakt uit naam van c.v. de Plekkers. Hiervoor wordt een
fotograaf benaderd. Deze persoon overhandigt al het gemaakte beeldmateriaal aan c.v. de Plekkers. Mocht u niet op
beeldmateriaal willen staan, geef dit dan expliciet aan bij de desbetreffende fotograaf. Al het beeldmateriaal wordt
gemerkt middels een watermerk van c.v. de Plekkers. Indien beeldmateriaal toch geplaatst wordt en u dit niet wenst,
geef dit dan aan middels een e-mail naar pr@cvdeplekkersbeuningen.nl met daarbij een vernoeming van waar het
beeldmateriaal geplaatst is en welke titel/code dit beeldmateriaal heeft. Wij halen dan binnen 48 uur dit beeldmateriaal
offline.
Wij zijn niet aansprakelijk voor (ongewild) beeldmateriaal gemaakt door derden

Plekkers
De prijsuitreiking zal omstreeks 18.00 uur plaatsvinden in de Tinnegieter.
Hij/zij, groep of wagen dienen hun prijs na de prijsuitreiking af te halen bij de muntenverkoop (kassa 2) tegen
Inlevering van hun startnummer. De niet opgehaalde prijzen/oorkonde blijven tot einde carnaval beschikbaar (info
bij de muntenverkoop).Na afloop van de carnaval kan hier geen aanspraak meer op gemaakt worden.
Het bestuur en de leden van c.v. de Plekkers wensen u allen veel plezier tijdens het carnaval, en vooral tijdens de optocht.
Mochten er vragen zijn over de optocht dan kunt u contact opnemen met Marc van Velp tel. 024-6775663.

Uw nummer in de optocht is:
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande richtlijnen en voorschriften.
Datum, 20-2-2020

