REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT
CARNAVALSVERENIGING "DE HALVE GARE" BUGGENUM
Opstelling: Berikstraat
Alle deelnemers dienen op te stellen op de Berikstraat invoegen vanaf de
Haelenerweg is ivm. de verkeersveiligheid niet meer toegestaan.
Vertrek tijdig!
Iedere deelnemer moet om 13.00 uur aanwezig zijn op de Berikstraat, vertrek 13.30
Voor de opstelling zijn bordjes geplaatst aan de kant van de weg.
U moet het bordje zoeken met het nummer dat overeenkomt met uw
deelnamenummer.
Er mag geen snoep gestrooid worden dit i.v.m. de veiligheid.
Let vooral op de onderlinge afstand. Wagens op circa 25 meter aansluiten.
Vooral niet te dicht op een voor U rijdende wagen of lopende groep rijden of lopen.
Het rondstrooien van papiersnippers afkomstig uit papiervernietigingsmachine’s is
verboden.
De route van de optocht is als volgt:
Berikstraat - Dorpsstraat - Crompvoetsstraat - Holstraat - Kapelstraat - Heerweg Haelenerweg - ontbinden bij café “Oppe Berg”.
Deelnemers die mee willen doen aan de optocht in Haelen kunnen na de Heerweg
rechtsaf naar Haelen rijden, deelnemers die in Neer aan de optocht mee willen doen
kunnen bij café
“Oppe Berg” over de Bergstraat richting Neer rijden.
Deelnemers die zich niet aan de voorgeschreven route houden worden uitgesloten van
de prijsuitreiking.
De carnavalsvereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de
deelnemers geleden, schade en/of voor, door de deelnemers, aan derden
toegebrachte schade/letsel.
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Alle deelnemende voertuigen en aanhangwagens dienen:
- te voldoen aan alle technische eisen welke daarvoor in de
wegenverkeerswetgeving zijn gesteld.
- door de respectievelijke eigenaar(s)/houder(s) W.A.-verzekerd te zijn in
overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.
Eigenaar(s)/Houder(s) dienen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te
informeren of zij tijdens het deelnemen met het motorvoertuig aan
bijvoorbeeld een carnavalsoptocht tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn.
- tijdens de optocht bestuurd te worden door daartoe bevoegde en bekwame
personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Op carnavalswagens met een aggregaat of een andere verbrandingsmotor,
dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn met een inhoud van 6
liter sproeischuim of 6kg poeder
Aggregaten dienen vooraf van voldoende brandstof te worden voorzien, het is
verboden om tijdens de optocht brandstof bij te vullen.
Personen die op wagens of anderszins aan de optocht deelnemen, mogen niet
zodanig onder invloed van alcohol en/of drugs zijn dat voor henzelf of
omstanders gevaarlijke situaties ontstaan. Indien dergelijke situaties zich voordoen
dienen begeleiders van de voertuigen passende maatregelen te nemen. (nemen de
begeleiders geen passende maatregel dan worden de betreffende personen
verwijderd uit de optocht).
Het is niet toegestaan dat deelnemers onder de 18 jaar alcohol houdende
dranken nuttigen of in het bezit hebben.
De carnavalsvereniging zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van deze
voorwaarden. De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze voorwaarden ligt
bij de deelnemers zelf.
Alle aanwijzingen van de optochtleiding, verkeersregelaars of van de politie dienen
opgevolgd te worden.
Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.

Door fysieke deelname aan de optocht verklaren
deelnemers zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
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AANMELDINGSFORMULIER
CARNAVALSOPTOCHT BUGGENUM
Ondergetekende, contactpersoon aan wie het volgnummer van de optocht kan worden
verstrekt
Naam:_______________________ Adres: _____________________________________
GSM:________________________ E-mailadres: _______________________________
Meld hierbij aan voor de carnavalsoptocht:
(Omcirkel de letter waarvoor de aanmelding geldt)

A) EENLING
B) KLEINE GROEP (2-6 PERSONEN)
C) GROTE GROEP (MEER DAN 6 PERSONEN)
D) WAGENS
Soort voertuig:_____________________________________________________________
Afmetingen van de wagen incl. trekker:
Aantal personen:

lengte
breedte
hoogte

_______________
_______________
_______________

mtr.
mtr.
mtr.

______________________

Is er geluid aanwezig? JA/NEE
Wat is de titel?_____________________________________________________________
Korte omschrijving hoe dit wordt uitgebeeld:_______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Handtekening contactpersoon:
-

Iedere deelnemer doet mee onder eigen verantwoording.
Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de regels welke zijn
omschreven in het: reglement carnavalsoptocht carnavalsvereniging “De Halve
Gare”Buggenum
Door fysieke deelname aan de optocht verklaren deelnemers zich akkoord met
de algemene voorwaarden zoals omschreven in het: reglement
carnavalsoptocht carnavalsvereniging "De Halve Gare" Buggenum

FORMULIER INLEVEREN BIJ DHR. WILBERT MUNNICHS (Haelenerweg 8 – Buggenum),
OF PER MAIL WILBERTENERICA@KPNMAIL.NL
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