
 

                                OPTOCHTREGLEMENT VAN DE CARNAVALSOPTOCHT TERHEIJDEN 

ALGEMEEN 

Art. 1 Iedere deelnemer is verplicht zijn onderwerp en uitbeelding hiervan af te stemmen 
op normaal te stellen eisen van fatsoen. 

Art. 2 Eventuele constructies en geluidsinstallaties dienen van dusdanige uitvoering te zijn, dat de 
veiligheid van de deelnemers en toeschouwers niet in gevaar komt. Het maximale 
geluidsniveau van de geluidsinstallatie mag de 85Db niet overschrijden. 

Art. 3 Alle deelnemers worden door de optochtcommissie ingedeeld in één van de 
volgende categorieën: 
A: Individuen en groepen t/m 4 personen, niet motorisch voortbewogen; 
B: Groepen vanaf 5 personen, niet motorisch voortbewogen; 
C: Alle deelnemers, welke zich motorisch voortbewegen; 
D: Reclamewagens. Zij doen mee buiten prijsmededinging. 
Zij dienen € 50,00 per gevoerde reclame-uiting te betalen. 
 
Bij inschrijving dient iedere deelnemer aan te geven in welke categorie hij/zij wenst 
deel te nemen. 

 
 PRIJZENSCHEMA EN JURY 
 

Art. 4   Het prijzenschema kan, indien gewenst, opgevraagd worden bij de optochtcommissie. 
Art. 5   De uitslag van de jury is bindend. Er kan over de uitslag niet worden gecorrespondeerd. 
Art. 6   De jury vangt met haar beoordeling een half uur voor vertrek van de optocht aan. De  
             jury zal de deelnemende individuen, groepen en wagens beoordelen (*) op de punten: 

A. Idee 
B. Uitvoering 
C. Presentatie 
D. Carnavaleske uitstraling. 

                          (*) Ieder jurylid geeft een puntenwaardering van 1 t/m 100 per onderdeel, met een 
maximum van 400 punten per deelnemer per jurylid. 

Art. 7   De wisselbeker dient op de inschrijvingsmiddag voor de optocht  van het volgende carnaval 
te worden ingeleverd bij TCV “De Schraansers”.  
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VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS 
Art. 8  De deelnemers dienen met de hierna volgende punten rekening te houden: 

• Bij overmatig alcoholgebruik door de deelnemers tijdens de optocht wordt de 
groep/individu uit de optocht verwijderd door de optochtcommissie of door de politie. 

• Inschrijving is alléén mogelijk via het inschrijfformulier. 
• Iedere deelnemer dient een half uur voor vertrek van de optocht aanwezig te zijn op de 

opstelplaats. De leider van de groep is verantwoordelijk voor zijn groep en zorgt ervoor dat 
de door de optochtcommissie of de verkeersregelaars gegeven aanwijzingen worden 
opgevolgd. 

• De leider dient bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn om eventueel een prijs in ontvangst te 
nemen. 

• De gehele optochtroute dient, behoudens materiaalpech, te worden gevolgd. Gebeurt dit 
niet, dan volgt diskwalificatie. 

• De aanwijzingen van TCV “De Schraansers”, optochtcommissie, politie of de door één van 
deze instanties aangewezen perso(o)n(en), dienen te allen tijde stipt te worden opgevolgd, 
een en ander of straffe van uitsluiting. 

• Iedere deelnemer dient ter bescherming van zichzelf en anderen tegen wettelijke 
aansprakelijkheid (W.A.) verzekerd te zijn. Dit wordt geregeld door TCV “De Schraansers” en 
is voor elke deelnemer dus gratis. 

• Ieder aan de optocht deelnemend motorvoertuig dient volgens wettelijke voorschriften 
verzekerd te zijn. Dit dient door de deelnemers zelf geregeld te worden. 

• Het voeren of uitbeelden van enigerlei reclame is verboden, behoudens de deelnemers 
welke vallen onder categorie D omschreven in art. 3 van dit reglement. 

• In de C-categorie is de deelnemende CV verplicht om ten aller tijde de 
optochtcommissieleden van TCV “De Schraansers” toegang te geven tot de bouwplaats. 

• De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Deelname onder de 12 jaar is alleen 
toegestaan onder begeleiding van een volwassene. 

• Het deelnemen en/of meerijden met gemotoriseerde voertuigen en dergelijke is niet 
toegestaan voor personen onder de 16 jaar. 

Art. 9   Voor de goede orde en ter vergemakkelijking van de taak van de jury draagt elk van  
 de groepen/ individuen van de categorieën de door de optochtcommissie aangegeven 

volgnummers duidelijk zichtbaar. Het niet zichtbaar maken van het volgnummer kan er toe  
leiden dat de jury de groep/individu niet kan beoordelen. Opstelling vindt plaats volgens 
nummering. Wijzigingen worden alleen gedaan door de optochtcommissie. 

Art.10  De TCV “De Schraansers” is niet aansprakelijk voor het opzettelijk toebrengen van schade 
en/of persoonlijk letsel van de deelnemers of aan derden anders dan op grond van de 
wettelijke voorschriften. 

Art.11  De jury en de optochtcommissie zijn gerechtigd bij de opstelling van de optocht alsnog  
             deelnemers te weigeren, indien zij niet voldoen aan de voorwaarden van dit reglement. 
Art.12  Inschrijven dient te geschieden op de daarvoor bestemde inschrijfmiddag.  
Art.13  Huur/koopwagens zijn toegestaan, maar doen mee buiten mededinging. De desbetreffende 

CV dient dit bij inschrijving op het inschrijfformulier te vermelden. 
Art.14  Voor het geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist TCV “De Schraansers”. 
Art.15  Door inschrijving als deelnemer aan de optocht onderwerpen deelnemers zich aan dit  
             reglement. 


