Januari 2006

Beste deelnemers optocht 2017 C.V. de Pottenbakkers
Carnavalsstichting de Pottenbakkers organiseert ook komend carnaval weer een carnavalsoptocht en
wel op maandag 27 februari aanvang 13.30 uur. Wellicht dat de meeste onder u al volop bezig zijn
hun idee of creatie tot werkelijkheid te brengen zodat er weer een mooie optocht door de Zeilberg
zal trekken.
Mede door dat er vorig jaar goed gehoor werd gegeven aan vooraf gemaakte afspraken zijn er in het
reglement geen wijzigingen doorgevoerd. Wel verwachten we dat ook komend jaar deelnemers zich
houden aan de inhoud van dit reglement. Lees dit reglement en het inschrijfformulier nog eens door
zodat er voor u geen verrassingen zijn tijdens de dag van de optocht.
Let vooral op de punten 10 en 11 van het reglement.
Voor inspectie van uw constructie (wagenbouwers) dient u het adres van de locatie aan te geven op
het deelnemersformulier waar de opbouw van uw wagen plaatsvindt. Immers niet alleen u als
deelnemer maar ook het talrijke publiek hebben baat bij een veilige optocht. Verder een vriendelijk
verzoek om het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in te leveren, doch uiterlijk maandag 20
Februari.
De route van de optocht wordt in dezelfde richting gereden als verleden jaar. Voor het opstellen
krijgt u inlichtingen tijdens het uitreiken van de optochtnummers welke u op maandag 27 februari in
Café ‘t Vertierke tussen 10.30–11.30 uur dient op te halen. Deelnemers worden uiterlijk 13.00 uur
op de vertrekplaats verwacht. De prijsuitreiking vindt plaats rond de klok van 17.30 uur in zaal de
Zwaan.
Wij wensen u veel plezier en succes bij het ontwerpen van uw ideeën en veel succes tijdens de
optocht welke mede door jullie creativiteit weer een hoogtepunt moet gaan vormen tijdens carnaval
2017 in de Zeilberg.
Met vriendelijke groeten
Optochtcommissie c.v. De Pottenbakkers,

bijlage:

reglement
inschrijfformulier

Correspondentie: Manfred Spiller Zeilbergsestraat 33, 5751 LH Deurne Tel. 06-11098663 e-mail m.spiller1@chello.nl

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE CARNAVALSOPTOCHT 2017
Organisatie: carnavalsstichting de Pottenbakkers Zeilberg
Inschrijfformulier inleveren t.a.v. Manfred Spiller, Zeilbergsestraat 33 5751 LH te Deurne.
Uiterste inleverdatum tot en met maandag 20 Februari 2017
Ik verklaar hiermede kennis te hebben genomen van bijgevoegd reglement en als volgt alle regels in
acht te zullen nemen tijdens de optocht in Zeilberg op maandag 27 februari 2017.
Wij maken U erop attent dat het formulier volledig ingevuld en ondertekend moet zijn!
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

1.
2.
3.
4.

Grote wagens
(langer dan 4 meter excl. trekkend voertuig)
Kleine wagens (korter dan 4 meter excl. trekkend voertuig)
Groepen
(meer dan twee personen)
Individueel en duo’s

Verder zullen de categorieën onderverdeeld worden in kinderen en volwassenen!
Ik/wij doen mee in de categorie: No:_ Kinderen/Volwassenen (s.v.p. doorhalen wat niet van
toepassing is)
Wij hebben wel / geen muziekinstallatie. Anders, namelijk: ________________________________
Omschrijving van de uitbeelding:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Adres van de opbouwlocatie: (i.v.m. technische en veiligheidskeuring)________________________
________________________________________________________________________________
Opmerkingen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Contactpersoon:
Naam
_______________________________________
Adres
_______________________________________
Postcode ……………….. Woonplaats ____________________
Telefoon .......................... (mobiel: ............................
E-mail
......................................................

Datum:...............................................

Handtekening.......................................

Optochtnummers kunnen worden afgehaald op maandag 27 februari 2017 tussen 10.30
en 11.30 uur in Café ‘t Vertierke aan de Blasiusstraat.

Inschrijven is dan niet meer mogelijk!

Optochtnummer:
(niet beschrijven a.u.b.)

Reglement Carnavalsoptocht Zeilberg 2017
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Iedere deelnemer aan de carnavalsoptocht in Zeilberg, georganiseerd door Stichting de Pottenbakkers, heeft kennis
genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij zal zich houden
aan deze regels.
Iedereen kan, al dan niet met een voertuig, aan de optocht deelnemen, mits men zich aan de volgende voorschriften
houdt.
Tweewielige motorvoertuigen( o.a. brom- snor- en motorfietsen) worden niet in de optocht toegelaten. Voor het vertrek
van de optocht zullen de voertuigen aan een keuring worden onderworpen.
De hoogte van enige uitbeelding mag niet hoger zijn dan 4.50 meter, en de breedte mag maximaal 3.50 meter
bedragen. Alle wagens en trekkers dienen op een deugdelijke manier aan de voor -, achter – en zijkanten dicht te zijn
zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig moet zijn van minimaal 25 tot
maximaal 30 centimeter.
Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke railing ter beveiliging te zijn aangebracht.
Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, zowel voor als achter, is het aan te bevelen om minimaal
twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen. Zowel voor de veiligheid van de deelnemers en ook voor de
veiligheid van de toeschouwers.
Het is niet toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen in de optocht op welke wijze dan ook
uit te beelden (b.v. door muziek, tekst of gedrag) het is bovendien niet toegestaan om andere materialen dan confetti en
serpentine te strooien c.q. te gebruiken om zodoende een uitbeelding in zijn vorm en uitvoering te ondersteunen.
Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro en mest zijn verboden mede i.v.m. de veiligheid en gezondheid van de
toeschouwers.
De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat
voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder(sters) van een vracht- of
personenauto in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.
Brandveiligheid:
Op elke wagen dient tenminste 1 goedgekeurde poederblusser met een inhoud van minimaal 6 kg Abc
poeder aanwezig te zijn. Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van en dergelijk blusmiddel te zijn
voorzien indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.
Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.
Bij gebruik van vuur in een afgesloten ruimte dient tijdig, vooraf, melding te worden gedaan bij de organisatie.
(minimaal 1 week voor de optocht).
Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien van een deugdelijke
isolatiebewaking.
Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze dient geborgen te zijn in
deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houders.
Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Bovendien dienen deugdelijke/goedgekeurde slangen,
slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt.
Voornamelijk aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen zoveel
mogelijk te worden beperkt.
Voor alle deelnemers aan de optocht is het gebruik van alcohol en/of het bij zich dragen van alcohol in al
dan niet geopende verpakkingen verboden. Deelnemers die tijdens het opstellen of trekken van de optocht
voorzien zijn van alcohol worden direct uitgesloten van deelname. Het gevolg zal zijn dat overtreders zullen
worden gediskwalificeerd, ook voor de daarop volgende optochten binnen de gemeente Deurne
Tijdens de optocht mag er geluid worden geproduceerd door middel van een mechanische geluidinstallatie
die gekoppeld mag worden aan een eindversterker met een maximaal vermogen van 2 KW. Deelnemers die
tijdens het opstellen of trekken van de optocht voorzien zijn van een mechanische geluidsinstallatie,
gekoppeld aan een eindversterker die sterker is dan een vermogen dan 2 KW, worden direct uitgesloten van
deelname. Het gevolg zal zijn dat overtreders worden gediskwalificeerd, ook voor de daarop volgende
optochten binnen de gemeente Deurne
Het is aan de deelnemers van de optocht ( muziekkorpsen en/of showgroepen inbegrepen) niet toegestaan tijdens het
trekken van de optocht stil te staan, terug te lopen of te rijden, dit ter voorkoming van “gaten” in de optocht. Er mag
niet sneller worden gereden dan stapvoets. (15 km/uur).
Het gebruik van verf e.d. tijdens de optocht (om iets uit te beelden) mag alleen met UITDRUKKELIJKE, SCHRIFTELIJKE
toestemming van Stichting de Pottenbakkers.
Bij ongevallen tijdens de optocht is Stichting de Pottenbakkers op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.
In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen door politie, optochtcommissie en ordecommissarissen, gegeven
in het belang van de openbare orde en de verkeersveiligheid, onmiddellijk op te volgen.
De plaatsen in de optocht worden door de optochtcommissie bepaald.
Het sponsoren van de creaties is toegestaan, echter deelnemers met duidelijke reclamedoeleinden dingen niet mee naar
de prijzen. De beoordeling geschiedt door een neutrale jury en is bindend. Beroep is niet mogelijk.
De deelnemers dienen uiterlijk om 13.00 uur de voor hem/haar vastgestelde en aangewezen plaats in de optocht te
hebben ingenomen Het te laat komen kan uitsluiting tot gevolg hebben.
AANWIJZING: de optocht wordt opgesteld in de Maassingel. Inrijden vanaf Zeilbergsestraat Dintel richting Hagelkruisweg
op rijden waarbij de kop van de optocht begint t.p.v. de T kruising Maassingel Hagelkuisweg. Dringend verzoek: niet
hiervan afwijken.
Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur
van Stichting de Pottenbakkers.
Deelname aan de kinderoptocht is bedoeld voor kinderen tot en met groep 8 van het basisonderwijs.
De deelnemers dienen de gehele optocht te volgen. Indien dit niet is geschied volgt uitsluiting voor de eindklassering.
Ten gevolge van de HACCP-wetgeving is het niet geoorloofd om onverpakte koude alsook warme etenswaren
alsmede drank aan het publiek te verstrekken.
Deelnemers kunnen op grond van dit reglement de deelname aan de optocht worden ontzegd, of uit de optocht worden
genomen, of worden uitgesloten voor de eindklassering. De beoordeling hiervan berust bij zowel de jury als het bestuur
van Stichting de Pottenbakkers.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting de Pottenbakkers.

