Optochtreglement
Het Bestuur van Carnavalsvereniging De Ossedrijvers heeft gemeend om voor de Carnavalsoptocht enkele
voorschriften vast te moeten stellen, dit in het verband met de veiligheid van de deelnemers van de optocht en
het publiek.

Artikel 1.
Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten, die voor de personen of bevolkingsgroepen kwetsend of in
strijd met de goede zeden zijn, mogen niet getoond of ten gehore gebracht worden in de optocht.
Artikel 2.
Het is verboden om fruit, snoepgoed, vloeistoffen, vuurwerk, papier, serpentines en confetti of andere
zaken te gooien. Vanaf de Prinsenwagen mag fruit en snoepgoed worden gegooid, echter niet voor of
langs, maar alleen achter de Prinsenwagen.
Artikel 3.
Het is verboden om levende dieren mee te voeren in de optocht.
Artikel 4.
Door het bestuur van de Carnavalsvereniging wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten; op
deze verzekering zijn alle schades van of door motorvoertuigen uitgesloten. Iedere optochtdeelnemer
wordt geacht minimaal W.A. verzekerd te zijn.
Artikel 5.
Motorvoertuigen die deelnemen aan de optocht moeten verzekerd zijn tegen wettelijke
aansprakelijkheid.
Artikel 6.
Bestuurders die deelnemen aan de optocht, dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het
betreffende voertuig.
Artikel 7.
Bestuurders van bromfietsen, landbouwvoertuigen of andere motorvoertuigen moeten voldoen aan de
wettelijke bepalingen geldend voor het besturen van deze voertuigen en mogen niet onder invloed van
medicijnen, alcohol of verdovende middelen zijn.
Artikel 8.
Alle aangekoppelde wagens achter een personenauto, trekker of vrachtwagen, vallen onder de
aansprakelijkheidsverzekering van het trekkende voertuig. Let hierbij op de verzekering van eventuele
personen op het getrokken voertuig
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Artikel 9.
De wagens, die aan de optocht deelnemen, mogen maximaal 12 meter lang, 4 meter breed en 4 meter
hoog zijn. Deze afmetingen zijn exclusief trekkend voertuig. Afwijken van deze maat is alleen
toegestaan indien de optochtcommissie vooraf goedkeuring heeft gegeven.
Artikel 10.
Voor wagens en loopgroepen waarbij muziek wordt gedraaid mag het volume niet meer dan 80 decibel
bedragen. Wanneer dit niet in acht wordt genomen wordt men uit de optocht verwijderd, en uitgesloten
voor start en prijzengeld.
Artikel 11.
In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Carnavalsvereniging.
Optochtprijzen:
A. Iedereen die mee doet aan de optocht ontvangt startgeld. Dit startgeld wordt gegeven voor
individuelen, kleine groepen, grote groepen en wagens. Indien men later opgeeft dan de datum
vermeld op het deelnameformulieroptocht, dan krijgt men geen startgeld, maar doet men wel mee
met het prijzengeld.
B. Deelnemers aan de optocht worden allereerst beoordeeld door een objectieve vakjury bestaande
uit een oneven aantal personen. Deze jury kent per categorie de verschillende prijzen toe.
Aandachtspunten voor deze beoordeling zijn:
 Mate van Carnavalesk idee
 Uitvoering/afwerking
 Functionaliteit in de optocht
 Kleding/smink
C. Naast de prijzen van de vakjury, kent een publieksjury nog één prijs toe; de Publieksprijs. Deze jury
bestaat uit een (elk jaar opnieuw samen te stellen) oneven aantal mensen van willekeurige
Sterkselnaren. Gevraagd wordt of elk jurylid, zonder overleg met een medejurylid, een beoordeling
wil toekennen aan elk deelnemend nummer binnen de optocht, los van elke categorie.
Hierbij dient een cijfer van 1 t/m 10 te worden gegeven voor de onderdelen:
 Originaliteit
 Uitvoering

Na afloop van de optocht worden alle beoordelingen, die een optochtnummer heeft gekregen, bij elkaar
opgeteld. De hoogste en de laagste beoordelingen per nummer komen te vervallen. De winnaar is
vanzelfsprekend het nummer met het grootste aantal beoordelingspunten.

Bij het afhalen van de prijzen dient men ook het optochtnummer in te leveren.
* Voor sommige voertuigen heeft de verzekerde een meldplicht dat er personen vervoerd gaan worden. Dit graag
vooraf regelen bij de verzekeringsmaatschappij van het trekkende voertuig.
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