Regelement carnavalsoptochten:
1:

INSCHRIJVING EN BEOORDELING:
1-A:
1-B:
1-C:

1-D:
1-E:
1-F:

1-G:
1-H:
1-I:

1-J:
1-K:

Inschrijving kan uitsluitend plaats vinden op de door de optochtcommissie van te voren bekend gemaakte wijze.
De minimale leeftijd voor inschrijving is 16 jaar.
Men kan zich als deelnemer/groep inschrijven voor de volgende categorieën:
Individueel
Kleine loopgroep (t/m 5 personen)
Grote loopgroep (vanaf 6 personen)
Wagen (al dan niet mechanisch, motorisch of elektrisch aangedreven)
Voor de categorieën die niet onder de kop “wagen” vallen moet een eventuele kar van ondergeschikte waarde
zijn en niet mechanisch, motorisch of elektrisch worden aangedreven.
Indien men afwijkt van de ingeschreven categorie is de organisatie bevoegd, onder verduidelijking aan de
betrokkenen de groep/deelnemer(s) alsnog in een andere categorie in te delen.
Tegen betaling van €5,- borg wordt een bordje met het deelnemersnummer uitgereikt. Dit nummer dient
duidelijk zichtbaar aangebracht of meegevoerd te worden. (na afloop van de optocht dienen deze bordjes te
worden ingeleverd bij de organisatie. Mits deze binnen 2 maanden na afloop worden ingeleverd wordt de borg
terug betaald).
Alle deelnemers dienen uiterlijk om 12.45h (kwart voor 1) aanwezig te zijn op Plein 1969 voor de aanvang van
de optocht.
Men dient zich te richten naar de aanwijzingen van de organisatie. Deze verzorgt de opstelling en volgorde van
vertrek van de deelnemers.
Men wordt tijdens de optocht op de volgende punten beoordeeld:
Carnavaleskheid van de deelnemer(s) en/of wagen
Originaliteit
Uitvoering
Verzorging
Presentatie
Contact/interactie met publiek
Zaken als zeer luide muziek kunnen leiden tot een negatieve beoordeling.
Indien men niet duidelijk omschrijft onder welke categorie men ingeschreven wil worden beslist de jury onder
welke categorie men behoord.

2:

VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE:
2-A:
2-B:
2-C:
2-D:

2-E:
2-F:

2-G:

2-H:
2-I:
2-J:
2-K:
2-L:
2-M:
2-N:

Stichting Carnaval HDL stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of persoonlijk letsel door anderen,
of door zichzelf toegebracht aan derden.
Indien nodig kan Stichting Carnaval HDL deelnemers en/of derden aansprakelijk stellen voor de aan stichting
en/of aan derden toegebrachte schade.
De Stichting Carnaval HDL beslist over al dan niet doorgaan van de carnavalsoptocht. Tevens bepaald de
organisatie of deelneming wel dan niet is toegestaan.
Aanwijzingen of bevelen gegeven door of namen de politie, brandweer, toezichthouder algemene plaatselijke
verordening, verkeersregelaars en organisatie moeten per direct worden opgevolgd. Indien dit niet gebeurt, kan
men worden gediskwalificeerd.
Het is deelnemers verboden alcoholische drank te nuttigen vanaf het moment van opstelling tot aan het einde
van de optocht.
Voertuigen moeten dusdanige afmetingen hebben dat zij de route onbelemmerd kunnen afleggen. Dit komt er
op neer dat de deelnemende voertuigen de volgende maximale afmetingen mogen hebben:
Een maximale hoogte van 5,10 meter (gemeten vanaf de grond)
Een maximale breedte van 3,50meter
Er is geen maximale lengte
Alle deelnemende wagens en trekkers dienen op een deugdelijke manier aan de voor-, zij- en achterkant dicht
te zijn gemaakt. Waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte van maximaal 30 centimeter gehanteerd mag
worden. Ook dienen de wielen deugdelijk te zijn afgeschermd.
draaiende onderdelen mogen niet boven het publiek uitkomen.
De verhouding tussen hoogte en breedte van de wagens mag niet leiden tot gevaar op kantelen.
Indien het voertuig hoger is dan 4 meter dient dit te worden aangegeven bij de organisatie, om stremming
gedurende de optocht te voorkomen.
Het is te allen tijden verplicht om minimaal 2 personen langs het trekkend voertuig en de aanhangers te laten
lopen.
Er dient tijdens de optocht een minimale afstand van 5 meter te betrachten ten opzichte tot de voorganger. Dit
geldt tevens tijden stilstand.
Personen mogen niet aanwezig zijn in afgesloten ruimten met een vluchtroute of minder. Dit wil zeggen dat
deelnemers te allen tijden de voertuigen onbelemmerd moeten kunnen verlaten.
Kabels en snoeren dienen deugdelijk weggewerkt te zijn en mogen geen gevaar vormen voor deelnemers en/of
toeschouwers.

BRAND EN ONGEVALLEN:
2-O:
2-P:

2-Q:

Elke deelnemer van de optocht is verplicht bij het constateren van een ongeval(len) melding te doen bij de
organisatie.
In het belang van het voorkomen en bestrijden van brand en ongevallen gelden de volgende voorschriften:
Open vuur is verboden
Op alle motorische en/of elektrische aangedreven voertuigen dient binnen handbereik van de bestuurder
een branddeken en brandblusser (voorzien van keuring/keurmerk) aanwezig te zijn
Aggregaten moeten voldoende geventileerd opgesteld zijn
Het is verboden om brandstoffen en/of gassen mee te voeren indien de opslag anders geschied dan de
daarvoor bestemde tanks van de voertuigen, aggregaten of motoren
Het vullen van deze tanks dient bij stilstand en niet draaiend te gebeuren.
Het is verboden gasflessen mee te voeren
De brandweer is bevoegd om voor tijdens of na de optocht inspecties te verrichten aan de deelnemende
voertuigen.

3:

OVERIGE:
3-A:
3-B:
3-C:
3-D:

3-E:

3-F:
3-G:
3-H:

Alle aan de optocht deelnemende voertuigen dienen verzekerd te zijn conform de wetgeving omtrent
aansprakelijkheid motorrijtuigen.
Motorvoertuigen mogen alleen bestuurd worden door de daartoe bevoegde personen die dienen in bezit te zijn
van een geldig rijbewijs voor betreffende categorie.
Rijbewijs en verzekeringsbewijs moeten tijdens de optocht in het bezit zijn bij de bestuurder.
Reclame is toegestaan mits onder de volgende voorwaarden:
2 borden van maximaal 1 vierkante meter op zij- of achterkant van de wagen
Een sandwichman met reclame op borst en rug (maximaal 1 vierkante meter per bord)
1 bord van maximaal 1 vierkante meter per loopgroep
Op de reclameborden mogen geen aanbiedingen en/of acties van winkels getoond worden
Indien er interactie of contact is met het publiek. Dan dient dit beperkt te worden tot maximaal een halve minuut
ofwel ±25 meter. Hierna dient de achterstand direct te worden ingelopen/gereden. Of het moet mogelijk zijn
dat de optocht doortrekt terwijl een act plaatsvind.
Waar dit regelement niet in voorziet beslist de organisatie of de wetgevende instanties/ambtenaren.
HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN RASISTISCHE, AANSTOOTGEVENDE EN/+OF KWETSENDE ONDERWERPEN
OF LEUZEN OP WELKE WIJZE DAN OOK UIT TE BEELDEN OF TE TONEN.
INDIEN MEN DIT REGELEMENT NIET NALEEFD LEIDT DIT TOT UITSLUITING VAN VERDER DEELNAME.

Dit regelement is opgesteld door Stichting Carnaval HDL, de organisator van de carnavalsoptocht in Snevelbokkenland (Heeswijk-Dinther). De regels die U hierin
aantreft zijn van toepassing om een veilig en geordend verloop van de optocht te bewerkstelligen. Deze regels zijn daarom ook bij de gemeentelijke vergunning
opgenomen. Degene die zichzelf of namens meerdere personen inschrijft, krijgt het regelement toegezonden. Deze dient getekend te worden voor ontvangst en
naleving. Deze persoon (hij/zij) is tevens verantwoordelijk voor de verder verspreiding van dit regelement binnen de groep personen en voor de naleving van dit
regelement. Om een veilig, geordend en jaarlijks terugkerend evenement mogelijk te maken worden ALLE deelnemers geacht dit regelement te hebben gelezen
en NA te leven.

