INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE CARNAVALSOPTOCHT
OP ZONDAG 19 februari 2012 OM 13.11 UUR TE REIJMERSTOK
Ondertekend in te leveren op vrijdag 17 februari 2012 tussen 20.30 en 21.30 uur in A gen Ing.

0 enkeling

0 groep ..... personen

0 wagen ..... personen

Uitbeelding :
Inschrijver:

Naam
Adres
woonplaats
Telefoon

:
:
:
:

1. Inschrijver verklaart, door ondertekening van deze aanmelding, van de organisatie, de Stichting de
Durchduujerkes Remmerstok, een exemplaar van REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT te
hebben ontvangen en dit ter kennis te brengen van alle leden van de groep die hij/zij bij deze heeft
ingeschreven en dat hij/zij er op zal toezien dat deze leden het gestelde in het reglement zullen
nakomen.
2. Inschrijver verklaart, door ondertekening van deze aanmelding dat zijn of haar groep volledig
voldoed aan het gestelde in het in het REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT zoals vastgesteld op
9 januari 2012
3. Inschrijver en zijn/haar groep aanvaarden dat deelname geheel op eigen risico is en verklaren de
organisatie, de Stichting de Durchduujerkes Remmerstok van alle aansprakelijkheid, hoe ook
genaamd, te vrijwaren.

Reijmerstok d.d.

:

Handtekening inschrijver

:

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT
Reglement voor de optocht van de Stichting de Durchduujerkes Remmerstok.
Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse optocht veilig ordentelijk en sportief verloop te geven.
Een doelstelling waarbij zowel deelnemers als toeschouwers welvaren. Deze doelstelling kan niet door
dit reglement worden gewaarborgd, maar juist door de naleving ervan door de optochtdeelnemers.
Artikel 1. ALGEMEEN
1. Door inschrijving als deelnemer aan de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de
bepalingen van dit reglement.
2. Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan
de optocht worden uitgesloten c.q. kan onmiddellijk uit de Optocht worden verwijderd. Beslissingen
hieromtrent worden uitsluitend genomen door de voorzitter van de Durchduujerkes of diens
plaatsvervanger.
3. Voor deze optocht is conform de APV van de gemeente Gulpen-Wittem melding gedaan.
Artikel 2. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
1. De carnavalsvereniging De Durchduujerkes is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de
deelnemers geleden, schade en/of voor, door deelnemers, aan derden toegebrachte schade.
2. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico's voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
3. Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM),
waaronder begrepen: auto's, motoren, vrachtauto's, bussen, tractoren, bromfietsers etc. dienen
volgens de wettelijke bepalingen tegen risico's voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
Tevens dient op elk voertuig een brandblusser met een inhoud van tenminste 6 kg aanwezig te zijn.
4. Stichting de Durchduujerkes Remmerstok zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De
verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
5. Deelname aan de Optocht geschiedt geheel op eigen risico.
Artikel 3. DEELNAME
1. De deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen open die ouder is dan 16 jaar, (onder
de 16 jaar alleen onder begeleiding van meerderjarige persoon).
Artikel 4. INSCHRIJVING
1. Deelname aan de optocht kan uitsluitend geschieden door inschrijving tijdens de opening van
carnaval op de vrijdag voor carnavalszondag tussen 20.30 en 21.30 uur door een door de Stichting
de Durchduujerkes Remmerstok opgesteld deelnameformulier geheel ingevuld en ondertekend wordt
ingeleverd in gemeenschapshuis A gen Ing
2. De carnavalsvereniging is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de
optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
3. Bij de inschrijving dient iedere deelnemer op te geven met hoeveel personen en verder dient men
een ontwerp in te dienen dat een goed beeld geeft van de uiteindelijke uitvoering van de wagen c.q.
groep.
Artikel 5. UITVOERING UITBEELDINGEN
1. Iedere deelnemer dient haar of zijn uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van
maatschappelijk fatsoen, terwijl de uitvoering verantwoord dient te zijn.
2. De uitvoering dient van een dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers en
toeschouwers niet in gevaar komt.
3. Wielen van wagens dienen behoorlijk te zijn afgeschermd.
4. Deelnemers met Wagens zijn verplicht deugdelijke brandblusapparatuur mee te voeren en dienen
ervoor zorg te dragen dat deze brandblusapparatuur direct voorhanden is.

Artikel 6. AANVANG OPTOCHT
1. Alle deelnemers dienen zich een tenminste half uur voor het vertrek van de optocht op de
aangegeven locatie te melden.
2. Tractoren met carnavalswagens dienen via de Provincialeweg-Rijksweg-de Hut-Ossebos naar het
startpunt te gaan zonder personen op de carnavalswagen.
3. De optocht zal beginnen om 13.11 uur. Deelnemers die zich te laat melden, lopen het risico dat zij
niet meer kunnen worden ingedeeld en kunnen van deelname worden uitgesloten.
4. Alle deelnemers dienen zich op volgorde op te stellen die door de leden van de Stichting de
Durchduujerkes of een optochtbegeleider word aangegeven.
Artikel 7. OPTOCHT
1. Tijdens de optocht zal ten alle tijden de aanwijzingen van de leden van Stichting de Durchduujerkes
en eventueel optochtbegeleiders nageleefd moeten worden
2. Deze zullen toezien op de naleving van dit reglement en zorgdragen voor een goed verloop van de
optocht.
3. Eventuele onregelmatigheden tijdens de optocht dienen direct bij hun gemeld te worden.
4. De gehele optochtroute dient door alle deelnemers te worden gevolgd, behoudens afwijkende
aanwijzingen van de verkeersregelaars of carnavalsvereniging
5. Personen die onder duidelijke invloed van alcohol verkeren kunnen uit de optocht worden verwijderd
c.q. van deelname worden uitgesloten.
6. Chauffeurs van wagens dienen te voldoen aan de vereisten die de Wegenverkeerswet aan hen stelt
voor het besturen van deze wagens. Er wordt in dat kader met name gewezen op het hebben van een
rijbewijs en het niet onder invloed van alcohol verkeren.
7. Wanneer de omstandigheden daartoe noodzaken, zijn wij gerechtigd de optochtroute, zonder
voorafgaande mededeling, te wijzigen.
8.Het is verboden snoepgoed enz. uit te strooien, anders dan alleen door die personen die op wagens,
welke voor dit doel speciaal zijn afgeschermd en door speciaal voor dit doel meelopende personen
worden beschermd om ongelukken te voorkomen.
9. Deelnemers die materialen uitgooien c.q. materialen tijdens de optocht achterlaten of beschadigen
op welke wijze dan ook dienen deze direct na de optocht op te ruimen c.q te herstellen. Mocht dit niet
of slechts gedeeltelijk gebeuren en hierdoor derden de Stichting de Durchduujerkes Remmerstok
hiervoor aansprakelijk stellen c.q. kosten in rekening brengen dan verplicht de betreffende deelnemer
zich dit geheel aan de Stichting de Durchduujerkes Remmerstok te vergoeden.
Artikel 10. MUZIEK
1. De maximale gevelbelasting van de kortst in de nabijheid gelegen woningen mag tot 19.00 uur
75dB(A) en na 19.00 uur 70 dB(A) bedragen.
2. Onverminderd het bovengenoemde maximale geluidsniveau mag de maximale geluidsbelasting
gemeten op een afstand van 3 meter vanaf het geluidsapparaat niet meer dan 95 dB(A) bedragen.
3. In de optocht mag alleen carnavalsmuziek gedraaid worden.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting de
Durchduujerkes Remmerstok.
Aldus vastgesteld in der bestuursvergadering van 9 januari 2012,
De voorzitter,
Erik Speck

De secretaris
Jos Hendriks

