Inschrijfformulier
Carnavalsoptocht
(zondag 11 februari 2018)

Iedereen die aan de Carnavalsoptocht wil deelnemen, dient dit formulier duidelijk en
volledig in te vullen.
1.

Tot welke categorie behoort u?

individueel

kleine groepen (2 tot en met 4 personen)

grote groepen (5 of meer personen)

wagens

2.

Behoort u tot de jeugd of tot de volwassenen?

jeugd (tot en met 12 jaar)

volwassenen (13 jaar of ouder)

3.

Met hoeveel personen neemt u deel aan de optocht?
…………
personen

4.

Hoe lang is de wagen of groep inclusief auto of tractor (indien van toepassing)?
…………

5.

Heeft u muziek?

ja

nee

6.

Wat is het thema van uw groep/wagen?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Hoeveel personen tot en met 12 jaar zullen binnen uw groep aan de optocht
deelnemen (in verband met het uitreiken van snoepgoed)?
…………
personen

Contactpersoon
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Behorende tot de (buurt)vereniging: …………………………………………………………………………………
De contactpersoon heeft kennisgenomen van alle in de bijlage genoemde
voorwaarden en zal zich hieraan houden, alleen of (indien van toepassing) met
de gehele groep. Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid!
Handtekening contactpersoon:

Formulier uiterlijk vrijdag 9 februari 2018 17:00 uur inleveren bij:
De Drie Linden, Rijt 2 te Luyksgestel of op Posthoorn 10 te Luyksgestel
Bijlage bij het inschrijfformulier
Carnavalsoptocht (zondag 11 februari 2018)
Reglement Carnavalsoptocht Carnavalsvereniging De Stekkeraopers
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

De deelnemers worden onderverdeeld in de categorieën jeugd (tot en met 12 jaar) en
volwassenen. Indien aan de groep minimaal één volwassene (13 jaar of ouder)
meedoet, behoort de groep tot de categorie volwassenen.
Daarnaast worden de deelnemers onderverdeeld in de volgende categorieën:
wagens (zijnde motorisch aangedreven voertuigen waarvan het trekkend of duwend
voertuig drie of meer wielen heeft, of voertuigen aangedreven door menselijke kracht
zonder loopgroep);
grote groepen (zijnde groepen die niet behoren tot een wagen en bestaan uit 5 of
meer personen);
kleine groepen (zijnde groepen die bestaan uit 2, 3 of 4 personen);
individueel.
Motorvoertuigen moeten voldoen aan de wettelijke eisen. De maximumsnelheid
tijdens de optocht bedraagt 10 kilometer per uur.
Het voeren van extra aangebrachte of toegevoegde reclame, in welke vorm dan ook,
is niet toegestaan.
De onderlinge afstand dient tijdens de optocht 10 meter te bedragen.
Het gebruik van alcoholhoudende drank dient beperkt te blijven.
15 Minuten voor aanvang van de optocht behoort eenieder op de aangegeven
plaatsen aanwezig te zijn.
De jury zal de volgende aspecten beoordelen:
- carnavalesk;
- originaliteit;
- uitvoering.
Inschrijven dient te geschieden via inschrijfformulieren, die verkrijgbaar zijn bij De
Drie Linden. Deze formulieren dienen uiterlijk donderdag voor de optocht te zijn
ingeleverd bij De Drie Linden.
De startnummers zijn zaterdag voor de optocht vanaf 12.00 uur bij De Drie Linden in
te zien. Eenieder dient zelf een exemplaar van het toegekende startnummer te
maken. Dit exemplaar dient duidelijk zichtbaar te worden aangebracht en behoort
minimaal 20 x 30 cm groot te zijn.
Iedere deelnemer is zelf aansprakelijk voor eventueel aangebrachte schade aan
derden. Overigens geschiedt deelname aan de optocht op eigen risico.
Aanwijzingen van juryleden en/of bestuursleden van Carnavalsvereniging De
Stekkeraopers dienen steeds te worden opgevolgd.
Bij niet volgen van het reglement volgt diskwalificatie.
In geval van twijfel beslist in alle gevallen het bestuur van Carnavalsvereniging De
Stekkeraopers.

Wij adviseren wagenbouwers de route vooraf te verkennen op eventuele obstakels.
Route optocht:
Route rijt. Kapellerweg. Dorpstraat. Doolhof Meerendreef. Kerkstraat kerkplein

