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Informatie & reglementen
Optocht Schoenlapperslaand 2020
1. Men is alleen gerechtigd deel te nemen na het invullen, dateren en
ondertekenen van een inschrijfformulier. Middels het ondertekenen gaat de
deelnemer akkoord met het optochtreglement en de WA verklaring.
2. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken en/of andere
ongevallen tijdens de optocht. De trekkende voertuigen dienen technisch in orde
te zijn en te zijn verzekerd volgens de Nederlandse verkeerswet. Er bestaat de
mogelijkheid dat dit ter plaatse door de politie wordt gecontroleerd!
3. Bij drankmisbruik, wangedrag, kwetsende afbeeldingen of andere uitingen die
de geldende fatsoensnormen overschrijden kan niet worden meegedongen naar
de prijzen en wordt de deelnemer direct uit de optocht genomen. Dit geldt ook
voor het onnodig ophouden van de optocht. Dit alles ter beoordeling van de
optochtcommissie en de jury.
4. Bij het vrijwillig verlaten van de optocht vóór de aangegeven ontbinding kan
eveneens niet worden meegedongen naar de prijzen.
5. Voertuigen en meegevoerde attributen moeten zodanig zijn geconstrueerd
dat ze de gehele optocht intact blijven, geen gevaar voor de omstanders vormen
en mogen maximaal 5,50 meter hoog zijn. De vrije ruimte tussen grond en
opbouw moet minimaal 25 cm bedragen.
6. Tijdens de optocht mag (met mate) alleen met confetti, papiersnippers en
zacht snoep gegooid worden. Het gooien van harde voorwerpen (lollies e.d.) is
verboden. Uitdelen van deze artikelen heeft de aanbeveling.
7. Voor wat betreft muziek en andere geluiden hanteren we de fatsoensnormen,
indien de optochtcommissie/ jury van mening is dat dit wordt overtreden volgt
uitsluiting van deelname.

8. Er worden in de optocht geen deelnemers toegelaten, die de veiligheid van het
verkeer, overige deelnemers en/of publiek in gevaar (kunnen) brengen. (o.a. geen
open vuur).
9. Het is voor de bestuurders van voertuigen en/of praalwagens verboden om
onder invloed van alcohol en/ of drugs te zijn.
10. Er mag door de deelnemers reclame gevoerd worden d.m.v. 1 bord en/of zeil
van maximaal 100 x 150 cm. Meer reclame per deelnemer is in de optocht niet
toegestaan, tenzij als aparte reclamewagen tegen een vergoeding. Dit in overleg
met de optochtcommissie.
11. Alle deelnemers krijgen een optochtnummer verstrekt, wat tijdens de
optocht duidelijk zichtbaar voor de jury en publiek moet worden meegevoerd.
12. Eventuele aanwijzingen van de optochtbegeleiders en/ of de politie dienen
onverwijld te worden opgevolgd, op straffe van uitsluiting.
13. De jury is onafhankelijk: juryuitspraken zijn derhalve bindend. Over de
uitslag kan derhalve niet worden gecorrespondeerd of gediscuteerd met de
betreffende commissie.

Er zijn 4 categorieën: wagens, loopgroepen (minimaal

3 pers), individuele (maximaal 2 personen) en jeugd (niet meer als 3 volwassenen
als begeleiding, anders wordt de groep ingedeeld als volwassenen loopgroep).
14. Groepen die zich motorisch voortbewegen vallen onder de categorie wagens,
handmatig voortbewogen wagens en karren vallen onder de categorie
loopgroepen.
15. De jury, in overleg met de optochtcommissie, beoordeelt of de deelnemers
wel of niet mogen meedingen naar de prijzen en of er eventueel tot
diskwalificatie wordt overgegaan.
16. Deelnemende wagens (met name trekkers/aanhangers) zijn verplicht om aan
weerszijden van de wagen zoveel begeleiders als nodig te laten lopen dat, om bij
of onder de combinatie te kunnen geraken, wordt voorkomen.
17. De deelnemers met een aggregaat op de wagen zijn verplicht om een
goedgekeurde brandblusser van tenminste 6 kg poeder of 6l schuim bij zich te
hebben.
18. In alle gevallen waarin door dit reglement niet wordt voorzien, beslist het
C.C.V. bestuur.

Een wisselbeker mag behouden blijven, indien men dezelfde beker drie maal
achter elkaar of 5 keer in totaal gewonnen heeft.
De uitslag van de jeugdoptocht zal direct na de optocht worden bekendgemaakt.
De uitslag van de grote optocht zal 2 weken na carnaval op het sluitingsbal
bekend worden gemaakt.
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