
 

 

 

Regels en inschrijving voor deelname aan de carnavalsoptocht Oirsbeek 2020. 
 

Dit reglement wordt jaarlijks vastgesteld door het optochtcomité van CV De Sjepene 

 

Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de regels voor deelname 

en daarmee in te stemmen. 

 

1.` Draag het bij uw inschrijving ontvangen nummer duidelijk zichtbaar (voorzijde voertuig/groep),  

 zodat de juryleden het gemakkelijker hebben met de beoordeling. 

2. Het meetrekken als jeugd prins/prinses alsmede Prins CV de Sjepene en het uitgooien van  

snoepgoed of andere artikelen in de optocht is voorbehouden aan het prinselijk trio. 

3.  Niet toegestaan zijn: 

 Aanstootgevende en/of kwetsende onderwerpen, uitbeeldingen en/of gedragingen, zulks ter beoordeling van het 

optochtcomité. 

 Reclame in welke vorm dan ook, met uitzondering van zelfgebouwde wagens, waar het voeren van een reclamebord 

(max 40x80 cm) is toegestaan op de achterzijde van de wagen. 

 Het gebruik van alcoholische dranken door bestuurders van deelnemende wagens en overige motorvoertuigen. 

 Het uitgooien van alcoholische dranken.  

 Met betrekking tot gebruik/ verstrekken van alcoholhoudende drank worden de wettelijke regels nageleefd. 

 Het gebruik van open vuur en vuurwerk, het produceren van stank, rook enz, en het gebruik van een 

confettikanon/blazer. Kosten die aan het optochtcomité in rekening worden gebracht voor het opruimen van 

uitgegooide confetti enz, worden op betreffende deelnemer verhaald. 

 Het gebruik van graaf- en hijskranen als trekkend voertuig en/of het gebruik van personenwagens of andere 

motorvoertuigen als onderdeel in de categorie personen. (enkelingen, fragmenten, groepen) 

4.  Deelname aan de optocht geschiedt op eigen risico; motorvoertuigen dienen WAM verzekerd te  

 zijn. Het optochtcomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. 

5.  De technische staat van meetrekkende wagens/voertuigen moet zodanig zijn, dat de optocht veilig kan verlopen voor 

zowel deelnemers als toeschouwers. Wagenbouwers dienen zich er zelf van te overtuigen, dat de door hen gebouwde 

uitbeelding vlot door de route kan trekken en begeleid wordt door 4 eigen wagenvoerders. Indien niet is voorzien in 

wagenvoerders is het voertuig uitgesloten van deelname. 

6.  Het optochtcomité maakt gebruik van de diensten van een voor dat doel ingestelde jury, die de  deelnemers 

beoordeelt aan de hand van vooraf kenbaar gemaakte criteria. De uitslag van de jury is bindend. 

7.  Het opvoeren van uitbeeldingen en/of het spelen van muziek dient zodanig te gebeuren dat de  voortgang van de 

optocht daarvan geen hinder ondervindt. Het ontstaan van gaten en/of opstoppingenmoet worden vermeden. 

8. Indien een aggregaat wordt meegevoerd dient er minimaal één goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn. 

9. Muziek, mits van redelijke kwaliteit mag alleen meegevoerd worden als deze is aangemeld. 

10. Het geluidniveau mag gemeten op drie meter afstand vanaf luidspreker of geluidsboxen en tot op 1,5 meter van de  

gevel van een woning de norm van 95db (A) niet overschrijden. 

11.  Deelnemers dienen ten alle tijden de aanwijzingen gegeven door optochtbegeleiders (verkeersregelaars) en/of leden 

van het optochtcomité (gele hesjes CV de Sjepene) onvoorwaardelijk op te volgen. 

12.  Bij niet naleving van deze regels kan het optochtcomité besluiten de inschrijver niet te laten jureren en/of ertoe 

overgaan inschrijver direct van (verdere)deelname uit te sluiten. 

13.  Om deel te kunnen nemen, dient elke groep/deelnemer zich met naam en contactgegevens in te schrijven en dit 

regelement te ondertekenen. Bij weigering van deze verplichting wordt geen deelnamenummer uitgereikt, waardoor 

men wordt uitgesloten van de optocht. De gegevens van de contactpersoon kunnen worden gebruikt om contact te 

zoeken met desbetreffende individuen of groepen. De gegevenszijn openbaar voor alle betrokkenen, incl. deelnemers 

optocht@desjepene.com 



en toeschouwers. Bij ongeregeldheden zal het optochtcomité zich als onpartijdig opstellen en alle partijen voorzien 

van elkaars contactgegevens, waarmee de beoordeling van een conflict wordt overgelaten aan de desbetreffende 

partijen, c.q. Verzekeringstraject /rechtsgang. 

14.  De deelnemer gaat akkoord met het maken en publiceren van foto’s van deelnemers. 

15. Het optochtcomité behoudt zich het recht voor om- ook vooraf- controle uit te oefenen op alle in dit regelement 

voorkomende artikelen en maatregelen te treffen bij overtreding of niet naleving daarvan en te beslissen in alle 

gevallen waarin deze regels niet zijn voorzien. 

  

Naam groep / individu:    …………………………………………………………………………………..... 

Motto  deelnemer: ……………………………………………………………………………………. 

Optochtnummer:   ………………………………………… ( in te vullen door optochtcomité) 

 

Categorie:                       0 einzelgänger 

                                          0 groep ( 2 -5 personen)               aantal personen……………………. 

                                          0  groep (6 -12 personen)             aantal personen……………………. 

                                          0  groep (vanaf 13 personen)        aantal personen……………………. 

                                          0 zaate hermenieke / sjpaskapel    aantal personen………………………        

                                          0 wagen (praal)                             aantal personen……………………… 

 Muziek:                              0 Ja                               0   Nee 

 Contactpersoon:   .……………………………………………………………………………………. 

 Adres:       …………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats:    …………………………………………………………………………………….. 

Telefoon/Gsm nr:      …………………………………………………………………………………….. 

E-mail:                 …………………………………………………………………………………….. 

 

Ondertekening 

  

Gelezen en akkoord: 

       

  …………………………………………. 

  Datum: 

   …………………………………………… 


