Optochtcomité
C.V. De Schinöster
Optochtreglement 2018 Kinderoptocht
Algemene richtlijnen voor het deelnemen aan de kinderoptocht van de Jeugcarnaval Sjènne i.s.m. C.V. De Schinöster op
Carnavalszaterdag. Deze algemene richtlijnen zijn bedoeld om een veilige en aaneensluitende optocht door Schinnen te laten
trekken. Dit reglement is gedeponeerd bij het gemeentebestuur van Schinnen.
1) Verzekering en eisen voertuigen
Elke deelnemer en/of deelnemend voertuig dient W.A. verzekerd te zijn, hetgeen bij inschrijving gevraagd kan worden. Alle
voertuigen moeten voldoen aan de in Nederland wettelijk gestelde eisen.
2) Opstelling en start.
Vanaf 14.15 tot uiterlijk 15.00 uur is er gelegenheid tot opstellen bij het aangegeven startpunt, zoveel mogelijk aan de
rechterzijde van de Burg. Pijlsstraat, zodat de linker weghelft vrij is voor andere deelnemers. Verder wordt verzocht zo dicht
mogelijk achter elkaar op te stellen. Vertrek uiterlijk 15.15 uur
3) Route en Défilé.
Opstellen: Noeber Beemden Burg. Pijlsstraat- (Defilé) Sachariasstraat – Dorpsstraat – Stationsstraat – Oude Markt
Ontbinding nabij Noeber Beemden.
4) Orde
-Het kwetsend uitbeelden van religieuze en andersdenkenden dan wel het aanstootgevend uitbeelden van zaken in algemene
zin is verboden.
-Chauffeurs en begeleiders van groepen en deelnemers dienen aanwijzingen van de leden van het optochtbegeleidingscomitè
strikt en direct op te volgen.
-Alleen met toestemming van het optochtcomité kan de optochtvolgorde worden gewijzigd, mits daarvoor gegronde redenen
zijn aan te geven.
-Sluit op een gepaste afstand aan bij de voor u in de optocht geplaatste eenheid. Laat géén gaten vallen!
-Bovenmatig drankgebruik en ander gedrag dat aanleiding geeft tot agressiviteit etc. dient men te voorkomen.
-Voorkom opzettelijke schade door absurd gedrag.
-Beperk het uitwerpen tot normale proporties. De toeschouwers en bewoners langs de route zullen er dankbaar voor zijn.
-Het strooien van confetti alsmede het gebruik van een confettikanon is verboden.
-Deelname geschied geheel voor eigen risico. C.V. de Schinöster, Jeugcarnaval Sjènne en/of het Optochtcomité kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade dóór of áán deelnemers of deelnemende goederen of voertuigen.
-Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen door chauffeurs van deelnemende voertuigen.
-Voor jongeren onder de 18 jaar is het bezit en gebruik van alcohol niet toegestaan. Het verstrekken van alcohol aan jongeren
beneden 18 jaar is verboden.
-Het is niet toegestaan om mee te voeren of te gebruiken: open vuur, gasflessen, milieuverontreinigende en/of -onvriendelijke
materialen en materialen die beschadigingen (in welke vorm dan ook) aan het publiek en/of deelnemers tot gevolg kunnen
hebben. Constatering hiervan, door de optochtcommissie en/of de Politie, zal verwijdering tot gevolg hebben. Eventuele
schade zal op de deelnemer worden verhaald.
-Indien er een aggregaat wordt meegevoerd dient er minimaal één goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn.
5) Jurering
Een deskundige jury zal de deelnemers beoordelen.
6) Bevoegdheden optochtcomité
Het optochtcomité is te allen tijde gerechtigd deelnemers uit de optocht te verwijderen zonder opgave van redenen.
11) Algemeen
Dit reglement wordt jaarlijks vastgesteld op een van de plenaire vergaderingen in het belang van het deelnemersplezier, de
toeschouwers en de organisatie, maar vooral in het belang van de Schinnense Carnaval.
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