Inschrijfformulier
Kleine-optocht 3 maart 2019
Aanvang 15.11 uur vanaf het Theodoor Dorrenplein
Categorie
o
o
o
o
o
o

Einzelgänger
Duo,
Groep minder dan 10 personen
Groep meer dan 10 personen
wagen (hoogte max. 4.00 m)
Zaate Hermenie

Muziek
o
o

Met muziek
Zonder muziek

Titel
____________________________________________________________________________________________________
Aantal personen _____________
Contactpersoon _______________________________________________________________________________________
Contactadres __________________________________________________________________________________________
Telefoonnr. ________________________________ e-mail adres: _______________________________________________
□ Ja, ik ga akkoord met het reglement: (handtekening)

Inleveren via:
mail (info@jeugkarnevalvallekeberg.nl),
of Natuurshop Madelief (t.o. Hema)
Uiterlijke inschrijfdatum vrijdag 1 maart 2019, 12.00 uur.
Startnummer wordt uitgereikt op 3 maart 2019 op het Theodoor Dorrenplein.
Opstellen vanaf 14.30 uur, zie bijlage, uiterlijk 14.45 uur aanwezig zijn voor startnummer.

REGLEMENT VAN DE KLEINE OPTOCHT 2018

OPSTELLEN
De wagens en groepen dienen zich vanaf 14.30 uur op te stellen op het Theodoor Dorrenplein.
Ontbinden op het Theodoor Dorrenplein.
1.

Grote wagens mogen een maximale hoogte van 4.00 m. hebben. Opstellen op Theodoor Dorrenplein op
aanwijzing van OP&OM.

2.

Alle deelnemende chauffeurs van een wagen dienen te kunnen aantonen dat de wagen verzekerd is en dienen
dus alle papieren bij zich te hebben.
Hou de verzekeringspapieren van de wagen/tractor bij de hand;

3.

Indien bij de controle voorafgaand aan de optocht blijkt dat de wagen niet aan de wettelijke voorwaarden
voldoet zal deelname aan de optocht uit veiligheidsoverweging ontzegd worden.

4.

Tijdens het opstellen mag de geluidsinstallatie aan staan, mits het volume is aangepast.
Bij het vertrek mag het volume omhoog mits het geluidsniveau niet te oorverdovend is en niet hinderlijk is voor
de toeschouwers naast de route.

5.

De startvolgorde wordt bij de start op het Theodoor Dorrenplein d.m.v. uitreiken startnummers bepaald.

6.

De chauffeur van een grote wagen dient bekend te zijn met de route en dient over voldoende rijeigenschappen te
beschikken.

7.

Wagens die te lang of te hoog (max. 4.00 m) zijn kunnen de deelname ontzegd worden om de doorstroming van
de optocht niet te belemmeren.

ONTBINDING OPTOCHT:
De optocht eindigt op het Theodoor Dorrenplein.

BIJLAGE OPTOCHT VEILIGHEID EN ALCOHOLMATIGING

INDIEN VAN TOEPASSING, VEILIGHEIDSTECHNISCHE APPARATUUR
1.

Goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder of 6 kg schuim of 6 kg CO2) aanwezig is nabij stroomaggregaat.

2.

Goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder of 6 kg schuim of 6 kg CO2) aanwezig is in trekkend voertuig.

3.

De brandblusser moet binnen handbereik geplaatst worden en niet naast het aggregaat.

4.

Aanwezige en in gebruik zijnde kabelhaspels moeten helemaal afgerold worden vanwege mogelijk
brandgevaar.

BRANDGEVAAR
5.

De opslag van reserve brandstof t.b.v. stroomaggregaat mag alleen in stalen jerrycan en niet bij het aggregaat
in de buurt plaatsen.

6.

Opslag van reserve brandstof gebeurd in goed geventileerde ruimte of in de open lucht.

7.

Bij een jerrycan moet een trechter aanwezig zijn voor het bijvullen.

8.

Tijdens bijvullen aggregaat: Wagen stoppen, aggregaat uit en brandblusser paraat en zeker niet roken (SUPer
= Stoppen – Uit – Paraat).

9.

Opstelling van het stroomaggregaat gebeurd in een goed geventileerde ruimte.

10.

In de nabijheid van het stroomaggregaat mogen zich uitsluitend moeilijk ontvlambare materialen bevinden.

11.

Het stroomaggregaat is deugdelijk, veilig en goed bereikbaar opgesteld. Het kan niet omvallen, kantelen en is
tegen stoten beveiligd.

12.

Open vuur is niet toegestaan (geen barbecue, fakkels, lampionnen, vuurwerk of rookmachines).

ALCOHOLMATIGING
13.

Chauffeurs mogen geen alcohol drinken (of gedronken hebben) tijdens de optocht.

14.

Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen alcohol drinken (sinds 1-1-2014 niet meer toegestaan)

15.

Deelnemers (18+) van groepen met een praalwagen mogen alleen op de wagen drank nuttigen. Het is niet
toegestaan om achter de praalwagen met flessen met alcoholhoudende drank te lopen.

16.

Kratten staan uit het zicht op de wagen.

17.

Deelname aan de optocht is alleen mogelijk indien het aanspreekpunt van de betreffende groep het
optochtreglement voor akkoord heeft getekend.

18.

Degene die het reglement ondertekent, is aanspreekpunt voor de carnavalsvereniging en is verantwoordelijk voor
de naleving van het reglement door de groep.

19.

Van degene die het reglement ondertekent, wordt verwacht dat hij/zij voor of tijdens de optocht geen
alcoholhoudende drank nuttigt.

Contactpersoon van de inschrijvende groep dient op het inschrijfformulier voor akkoord te tekenen.

□

Ik ga akkoord met dit reglement

Datum:

Naam:

handtekening:

