Inschrijfformulier voor de
Optocht 2020
C.V. de Papegaai
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de Carnavalsoptocht op
maandag 24 februari 2020. Vertrek 14.11u vanaf het Koningsplein.
Thema van uw creatie
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Email adres
Aantal personen
Categorie (1 kiezen)
Met geluidsinstallatie

 Einselgenger

 Duo

 Groep, aantal pers:

 Muziekkorps

 Praalwagen

 Diversen voertuig

 Ja

 Nee

Voorkeur voor plaats in de
optocht
(indien mogelijk houden
we hier rekening mee)
Door middel van deze inschrijving stemt de inschrijver in met:
➢ Het reglement zoals beschreven op de achterkant en op de website www.depapegaai.nl
➢ Het privacy beleid zoals beschreven op de website www.depapegaai.nl
➢ Het vastleggen en verwerken van de aangeleverde gegevens voor deelname aan de optocht.
✓ Dit formulier volledig ingevuld inleveren bij Pascal Schroeder – Frederikstraat 18, bij John Triepels
Koestraat 61 of via mail: secretariaat@depapegaai.nl uiterlijk 21 februari 2020.
✓ De optochtnummers worden uitgereikt op maandag 24 februari tussen 10.00 en 11.30 bij Café van Pol.
✓

Handtekening voor accoord:

Regelement
Optocht 2020
C.V. de Papegaai
1.

Alle deelnemers en toeschouwers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van politie, van
verkeersregelaars en van leden van de raad van 11.

2.

Alle deelnemers en toeschouwers doen mee en/of kijken toe, geheel op eigen risico.

3.

De optocht vertrekt om 14:11 uur vanaf het Koningsplein. Graag uiterlijk om 14.00u aanwezig zijn.

4.

Opstellen voor de optocht tussen 13:45 en 14:00 uur gebeurt op basis van het verkregen optochtnummer
en/of op aanwijzingen van de Carnavalsvereniging.

5.

C.V. de Papegaai kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, verlies of
andere nadelige gevolgen veroorzaakt door deelnemers aan en/of toeschouwers van de optocht.

6.

Het is verplicht voor alle deelnemers met een gemotoriseerd voertuig per voertuig twee personen als
begeleider van het betreffende voertuig in te zetten.

7.

C.V. de Papegaai behoudt zich het recht voor om personen, groepen dan wel creaties van deelname aan de
optocht uit te sluiten, indien deze aanstootgevend zijn dan wel indruisen tegen algemeen aanvaarde normen
en waarden.

8.

Het is voor, tijdens en na de optocht, verboden vuur, vuurwerk, wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen
en/of stoffen in te zetten en/of te gebruiken.

9.

Het is verboden dieren op een dieronvriendelijke manier in te zetten en/of te misbruiken.

10.

Aanwezigheid en/of gebruik van barbeques, frituurpannen, of vergelijkbaar in welke vorm dan ook, voor en
tijdens de optochten, is niet toegestaan in verband met de veiligheid van alle deelnemers en publiek. Het is
niet toegestaan losse brandstoffen en/of gassen in de optocht mee te voeren.

11.

De aanwezigheid van een brandblusser op alle gemotoriseerde voertuigen is gewenst.

12.

Het is verboden tegen de tegen de richting in te gaan en/of om in te halen.

13.

Alle deelnemers moeten voldoen aan en zich houden aan de Nederlandse wetgeving.
Alle voertuigen, al dan niet gemotoriseerd, moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving en dienen apart
verzekerd te zijn voor deelname aan de optocht en voor eventueel vervoer van personen in de optocht. De
inschrijver zorgt hier zelf voor.

14.

Wildplassen is niet gewenst. Respecteer andermans eigendommen en de algemene normen en waarden.

15.

Deelnemers mogen geen gaten laten vallen in de optocht; de afstand tot de voorganger mag niet groter zijn
dan 30 meter.

16.

Alcohol gebruik door personen onder de 18 jaar is verboden. Tevens is het bestuurders tijdens de optocht
verboden om alcohol te gebruiken, alsmede de begeleiders van gemotoriseerde voertuigen. Dit alles conform
de regels die gelden in de algemene Nederlandse wetgeving.

17.

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van C.V. de Papegaai.

18.

Iedere inschrijving voor de optocht wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemende personen van de
inschrijving, in dit reglement ‘Inschrijver’ genoemd. Inschrijver treedt op als verantwoordelijke voor alle
deelnemers behorende bij de inschrijving. Inschrijver is verantwoordelijk voor bekendmaking, uitleg en
handhaving van dit reglement ten aanzien van alle deelnemers behorende bij de inschrijving. Inschrijver gaat
hiermee akkoord en bevestigt dit door inschrijving.
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Aandachtspunten tijdens de optocht.
C.V. de Papegaai

Zorg voor de juiste (verplichte) verzekeringen!
Controleer of er (extra) verzekeringen nodig zijn voor deelnemende voertuigen,
carnavals- en/of praalwagens en/of passagiers. Alle voertuigen, al dan niet
gemotoriseerd, moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving en moeten verzekerd
zijn voor deelname aan optochten en voor eventueel vervoer van personen. Dit geldt
ook voor de heen en terugweg.

Regelgeving NIX18 geldt ook tijdens optochten!
Dit houdt in dat alle deelnemers van 18 jaar of jonger geen alcohol voor en tijdens de
optochten mogen drinken. Dat bekent niet dat alle deelnemers ouder dan 18 jaar wel
mogen drinken voor en tijdens de optochten. Daarvoor gelden de normale (lokale)
regels en wetgeving met betrekking tot alcoholgebruik. Zie ook het reglement van de
optocht.

Barbecues, frituurpannen e.d. zijn niet toegestaan!
Aanwezigheid en/of gebruik van barbecues, frituurpannen, of vergelijkbaar in welke
vorm dan ook, voor en tijdens de optochten, is niet toegestaan in verband met de
veiligheid van alle deelnemers en publiek. Het is niet toegestaan losse brandstoffen
en/of gassen in de optocht mee te voeren.

Houd de optocht schoon!
Laat voor, tijdens en na de optochten geen rommel achter. Neem alle afval mee en
gooi deze achteraf op de juiste manier weg.

Wildplassen is niet gewenst!
Respecteer andermans eigendommen en de algemene normen en waarden.

Uitsluiting bij overtreding!
De organisatie zal voor, tijdens en na afloop van de optochten extra controleren op
bovengenoemde aandachtspunten. In geval van overtreding zal de organisatie
overgaan tot diskwalificatie en onmiddellijke uitsluiting van de overtredende
inschrijving.

Optocht reglement!
Los van bovengenoemde aandachtspunten is het “Reglement optocht 2020 C.V. de
Papegaai” van toepassing. Deze flyer is enkel bedoeld om enkele zaken nogmaals
onder de aandacht te brengen.
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