Reglement Brouwersgatse Carnavals Optocht.

CV de Pintenwippers van Brouwersgat.

Artikel 1, Inschrijven.
1. Inschrijven kan doormiddel van het knipsel in de Glozzie via een beschikbaar e-mail adres, via de site van CV de
Pintenwippers (of via een lid van de commissie/vereniging.)
2. Bij inschrijving moeten ten minste duidelijk het adres en telefoonnummer van een contactpersoon vermeld worden.
3. Er wordt geen inschrijvingstermijn gehanteerd.
4. Startnummer, reglementen en eventuele andere documenten worden in de week voor de optocht aan de deelnemers
overhandigd, of anders voor aanvang van de optocht.
Artikel 2, Voorwaarden voor deelname:
1. Een deelnemer doet onder de noemer “wagen” mee aan de optocht wanneer: De wagen minimaal 4 meter lang is,
de wagen mag echter niet langer zijn dan 14 meter. De wagen is minstens 2 meter breed en is niet breder dan 3,50
meter.
a. De commissie verwacht dat wanneer men deelneemt met een wagen de wielen goed zijn afgeschermd
voor de veiligheid van andere deelnemers en toeschouwers. Ook draagt in dit geval de deelnemer zorg
voor een voldoende begeleiding naast deze wagen ten behoeve van de veiligheid.
2. Men valt onder de noemer grote loopgroep wanneer je met meer dan 6 personen deelneemt aan de optocht.
3. Men valt onder de noemer kleine loopgroep wanneer men deelneemt met minder dan 6 personen of een groep
deelnemers welke niet ouder zijn dan 12 jaar.
4. In gevallen die afwijken van bovengenoemde criteria in punt 1,2 of 3 beslist de organisatie.
5. Het startnummer dient duidelijk zichtbaar te zijn en, voor zo ver mogelijk, aan de voorzijde van de groep of de
wagen.
6. Het is niet toegestaan als prins met gevolg deel te nemen aan de optocht daar dit is voorbehouden aan de prinsen en
hun gevolg uit Brouwersgat.
7. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen of aanwezig te hebben op de carnavalswagens.

8.

Deelnemers worden verwacht om voor aanvang van de optocht eigen verantwoordelijkheid te dragen voor het
opzoeken van en plaatsnemen bij de startplek. Deze startplek wordt aangegeven met een nummer dat
correspondeert met het verkregen startnummer of anders op aanwijzen van de organisatie.

9.

Deelnemers worden verwacht eigen verantwoordelijkheid te dragen voor het fatsoenlijk mee lopen met de optocht
en daarbij aanwijzingen op te volgen van de organisatie of door de organisatie erkende autoriteiten.
De organisatie is gebonden aan veiligheidsvoorschriften van de brandweer. Zo is het niet toegestaan om extra
brandstof te vervoeren in een jerrycan o.i.d. en dient een gemotoriseerd voertuig in het bezit te zijn van een
brandblusser. De organisatie behoudt zich daarom het recht om op last van de Brandweer een deelnemer uit te
sluiten.
De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
Iedere deelnemer wordt de kans geboden mee te dingen naar de wisseltrofee. Deze trofee wordt toegekend aan de
deelnemer met het hoogste aantal punten ongeacht welke categorie. De winnaar is gerechtigd om deze trofee tot
aan het nieuwe carnavalsseizoen in zijn bezit te houden. Deze deelnemer wordt geacht goed zorg te dragen voor de
trofee en deze de eerstvolgende januari te retourneren bij de organisatie.
De prijsuitreiking geschied nabij de dorpspomp op het Martinusplein. De tijd van de prijsuitreiking zal duidelijk
worden aangegeven op het Martinusplein. Bij slecht weer zal dit plaatsvinden in café-zaal De Dommelstroom.

10.

11.
12.

13.

Artikel 3, Route en opstelling:
1. Iedere deelnemer wordt vanaf 13:30 verwacht in de Dommelstraat welke om praktische overwegingen wordt
benaderd vanaf het Annadal, of de Dommelstraat/Tienendreef zijde. Deelnemer gedraagt zicht vervolgens naar
‘artikel 2, punt 7’.
2. Iedere deelnemer bevindt zich om 14:15 op zijn toegewezen startplek.
3. Om 14:30 wordt na aanwijzing van de organisatie vertrokken.
4. De route is: Dommelstraat,( rechtsaf), Bergstraat, rechtsaf ,Kerkakkerstraat, rechtsaf Kerkeind en via Het Laar naar
de Martinusplein. Deze route zal eenmaal worden afgelegd.
5. De jury zal deelnemers tweemaal beoordelen. Tijdens het opstellen en tijdens de eigenlijke optocht.
Artikel 4, bijzondere omstandigheden:
1. In het geval dat er zich een situatie voordoet waar dit reglement niet in voorziet dan behoudt de organisatie zich te
allen tijden het recht om in deze situaties een bindend besluit te nemen of uitspraak te doen.

