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Reglement voor de carnavalsoptochten te Wagenberg
Artikel 1.
Deelgenomen kan worden aan de optocht na inschrijving middels een jaarlijks te verstrekken inschrijfformulier door
het carnavalscomité de Erpelrooiers dat volledig ingevuld en ondertekent dient te worden.
Deelgenomen kan worden:
a.met een wagen (gemotoriseerd voortbewogen)
b.als groep (bestaande uit drie of meer personen)
c.als individueel (max. 2 personen)
d.tienersgroep (zie toevoeging aan het einde van dit reglement)
Artikel 2.
Het carnavalscomité behoudt zich het recht voor om de bouwlocatie te bezoeken om zichzelf te kunnen overtuigen of
er sprake is van een zelf-bouw wagen. Bij gerede twijfel behoudt het carnavalscomité zich het recht voor om de wagen
aan te merken als huurwagen.
Artikel 3.
De mogelijkheid tot het deelnemen aan de optocht met een huurwagen blijft bestaan, met dien verstande, dat voor
deze wagens geen optochtprijzen beschikbaar zullen worden gesteld.
Artikel 4.
In de optocht kunnen meerdere wagens, groepen en individuele zich presenteren met een zelfde uitbeelding of
mededingend onder een zelfde motto.
Artikel 5.
Het deelnemen aan de optocht met een wagen, als groep of individu die enigerlei reclame voert is in principe mogelijk,
met dien verstande, dat voor deze deelnemers geen optochtprijzen beschikbaar zullen worden gesteld.
Artikel 6.
De vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd echter wanneer er racistische- aanstootgevende of kwetsende
uitingen in welke vorm dan ook plaatsvinden, worden betreffende deelnemers verwijderd uit de optocht.
Artikel 7.
Bij het niet geheel uitrijden of het niet volgen van het aangegeven parcours van de optocht, wordt men niet opgenomen
in de uitslag. Einde van de optocht is de plaats waar het deelnemers nummer wordt ingenomen.
Artikel 8.
Voorts dienen de tractoren in een nette staat te verkeren, doch hoeven niet zodanig aan de getrokken wagen
verbonden te zijn alsof zij deel uitmaken van de wagen.
Artikel 9.
In de route worden rustpunten ingelast, daar anders de optocht te ver uit elkaar valt. De instructies door de
optochtcommissie die ter plaatse worden verstrekt dienen te worden opgevolgd.
Artikel 10.
De wisselbeker zal worden toegekend aan degene die van alle deelnemers het hoogste aantal punten heeft
verworven. Heeft deze deelnemer 3 jaar achter de wisselbeker verworven dan zal deze als zijn eigendom worden
overhandigd.
De categorieprijzen worden ieder jaar vastgesteld door het carnavalscomité.
Artikel 11.
De jury bestaat uit vijf personen. De samenstelling zal regelmatig worden gewijzigd met dien verstande dat regelmatig
tenminste twee personen zullen worden vervangen door twee andere derhalve ter zake kundige personen.

Artikel 12.
De werkwijze van de jury is als volgt:
Er wordt beoordeeld aan de hand van de volgende punten:
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Idee, uitbeelding, humor/carnavalesk, complete verzorging en actualiteit, ieder te belonen met 0 tot 10 punten zodat er
per jurylid in totaal 50 punten te vergeven zijn. Na beoordeling ter plaatse zullen de juryleden zich terugtrekken in een,
voor hen bestemd vertrek, alwaar alle punten worden opgeteld en de totaallijst zal worden opgesteld.
Artikel 13.
De volgende punten zijn verboden in de optochten:
Het nuttigen van alcoholische dranken.
Het gebruik van een confettikanon.
Het meevoeren van dieren.
Het uitstrooien van papiersnippers.
Het beschilderen van het wegdek.
Het meevoeren van alle soorten van vuur.
Het overmatig produceren van geluid. Volume ter beoordeling van de optochtcommissie.
Artikel 14.
Deelname aan de optocht geschiedt geheel voor eigen risico en het carnavalscomité is op generlei wijze aansprakelijk
voor schade in welke vorm dan ook.
Realiseert u dat uw eigen verzekering mogelijke schade niet vergoed.
Tevens maken wij u erop attent dat uw eventuele bouwlocatie mogelijk niet verzekerd is voor
carnavalsbouwactiviteiten. Overleg hierover met de eigenaar van de locatie.
Artikel 15.
Wanneer door de optochtcommissie of juryleden onregelmatigheden bij de deelnemers geconstateerd worden,
betrekking hebben op dit reglement, dan zal betreffende deelnemer uit de optocht cq. uit de uitslag worden verwijderd.
Artikel 16.
Door gebruikmaking van het jaarlijks te verstrekken inschrijfformulier voor de optocht verklaren de deelnemers bekend
te zijn met en akkoord te gaan met het reglement van de carnavalsoptocht.
Artikel 17.
Elke deelnemende wagen moet beschikken over een goedgekeurde en een voldoende capaciteit hebbende
brandblusser. Tevens is het raadzaam om over een EHBOkoffer te kunnen beschikken.
Artikel 18.
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie. Op hun beslissing is geen beroep mogelijk.
Toevoeging 01:
De tienersgroep is speciaal bedoeld voor kinderen tot 16 jaar die op het voortgezetonderwijs zitten.
In deze groep is het mogelijk om deel te nemen als individueel, als kleine groep, als grote groep en als wagen.
Het ijkpunt van de tienersgroep is: als een van de deelnemers in je groep op het voortgezetonderwijs zit. Je groep mag
dus bestaan uit kinderen van 0 tot 16 jaar.
Wagens die deelnemen aan de kinderoptocht vallen altijd in deze categorie.
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