Inschrijfformulier optocht S.C. De Smouskes Zeeland
zondag 3 maart 2019
Naam deelnemer/vereniging

……………………………………………………………………………….

Contactpersoon

……………………………………………………………………………….

Adres

……………………………………………………………………………….

Postcode en Woonplaats

……………………………………………………………………………….

Telefoon

……………………………………………………………………………….

E-mail adres

……………………………………………………………………………….

Naam/Idee/ontwerp

……………………………………………………………………………….

Aantal Personen

……………………………………………………………………………….

Om u in de juiste categorie in te delen, graag de juiste categorie omcirkelen.
1.

Individueel of duo

2.

Loopgroep 3 t/m 9 personen

2.

Loopgroep 10 of meer personen

3.

Praalwagen (minimaal 4 meter lang)

Muziek aanwezig

Ja

Nee

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Sander Verstegen Tel. 06-23223781
Peter Lukassen Tel. 06-40778807
Inschrijfformulieren dienen uiterlijk donderdag 27 februari 2019 ingeleverd te zijn bij:
Sander Verstegen, Luttelveld 10 in Zeeland
Of per mail naar: optocht@smouskes.nl
Wij wensen jullie veel succes met de voorbereidingen.
S.C. De Smouskes | Commissie Optocht
optocht@smouskes.nl

Reglement optocht S.C. De Smouskes Zeeland
S.C. De Smouskes heeft vergunning gekregen een carnavalsoptocht in Zeeland te houden, onder
bepaalde voorwaarden:
1. Voertuigen en praalwagens dienen te voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de wet
gesteld zijn. Loaders, mobiele kranen, bussen en vrachtwagens worden geweerd.
2. Voertuigen en praalwagens dienen door eigenaar/bestuurder W.A. verzekert te zijn. Het is
wenselijk vooraf bij de verzekeringsmaatschappij te informeren.
3. Voertuigen dienen tijdens de optocht bestuurd te worden door wettelijk daartoe bevoegde
personen.
4. Per praalwagen dient minimaal één goedgekeurd blusmiddel aanwezig te zijn.
5. Brandstofvoorraden dienen op zodanige, buiten het zicht van het publiek gelegen, plaats te
worden bewaard
6. Het maken van open vuur op en/of nabij de praalwagen is verboden
7. Uitlaatgassen moeten worden afgevoerd naar de buitenlucht.
8. Bij gebruik van een generator, ter opwekking van elektrische energie, moet deze voorzien zijn van
een deugdelijke isolatie bewaking.
9. Het rijden met carnavalswagen dient beperkt te blijven tot 1 uur voor het tijdstip van opstellen en 1
uur na het tijdstip van ontbinding. Zorg dat een uur na ontbinding van de optocht, er vrije doorgang
is voor alle verkeer.
10. Het verspreiden van hooi, stro, voedergewassen, rommel, papiersnippers e.d. tijdens de optocht is
verboden.
11. Eventueel onbekwame bestuurders/leiders kunnen terstond van hun taak ontheven worden.
12. Het nuttigen van alcohol tijdens de optocht door de bestuurders/leiders en deelnemers is niet
toegestaan. De bestuurder is verantwoordelijk als leider van de groep, en zal daar waar nodig op
deze verantwoordelijkheid worden aangesproken.
13. Eventuele aanwijzingen van politie, brandweer en mensen van de organiserende
carnavalsvereniging moeten stipt en direct worden opgevolgd.

14. Het gebruik van muziekinstallaties en/of instrumenten kan het geheel flink opfleuren. Het
geluidniveau moet acceptabel zijn. Bij overschrijding van dit acceptabele geluidsniveau volgt een
waarschuwing. Bij een tweede overschrijding kan de organisatie beslissen om de overtreders te
diskwalificeren of uit de optocht te verwijderen.
15. Na afloop is het niet toegestaan de wagens op straat te parkeren, dit zorgt voor onnodige overlast
en is onveilig voor het verkeer.
16. Wild plassen is niet toegestaan.
17. Het bestuur van S.C. De Smouskes is verplicht problemen te melden bij de politie.
18. Prijzen worden alleen uitgereikt tegen inlevering van het uitgegeven nummerbord!

Het bestuur van S.C. De Smouskes hoopt dat iedere deelnemer zich aan dit reglement zal houden,
zodat alle Zeelanders kunnen terugzien op een prachtige, goed georganiseerde en geslaagde
optocht.
Tot slot draagt het bestuur van S.C. De Smouskes geen enkele verantwoording ten aanzien van
vermissing, ongelukken en vernielingen tijdens, voor en na de optocht en zal onmiddellijk de politie
inschakelen indien nodig.
Prettige optocht door Zeeland!
S.C. De Smouskes | Commissie Optocht
optocht@smouskes.nl

