
Carnavalsvereniging ” De Stadspompers”             

Reglement optocht 

Zaterdag 10 februari  2018 

_______________________________________________________________ 

 

1. Opstellen tussen 12.30 en 13.45 uur in de Grootestraat  vanaf Appeltern.  

 (wagens tussen 12.30 en 13.15uur). Vertrek van de optocht om 14.00 uur. Het 

opstellen gebeurd op aanwijzingen van de optochtbegeleiders! 

2. Iedere deelnemer aan de optocht doet dit op eigen risico. 

3. De carnavalsvereniging stelt zich  niet aansprakelijk bij eventuele ongevallen en of 

schade veroorzaakt door het meegevoerde object en of wagen van de deelnemers. 

4. Groepen dienen zelf hun wagens te verzekeren! 

5. Degenen die meent eigendommen van anderen te moeten beschadigen, zal hiervoor 

persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. 

6. Chauffeurs rijden geheel alcoholvrij. 

7. Alle deelnemers moeten tijdig plaats maken voor e.v.t. hulpverleners (Politie, 

Ambulance en brandweer die zwaailichten en of sirene voeren).  

8. Strooigoed dient milieu vriendelijk te zijn, dus geen tempexkorrels o.i.d. 

9. De aanwijzingen van de optochtcommissie dienen strikt te worden opgevolgd. 

10. Deelnemers dienen de gehele route in de aangegeven volgorde af te leggen, de optocht 

jury zal hier op letten.  

11. Na de optocht worden alle wagens z.s.m. afgevoerd. 

12. Het bestuur beslist in al het andere daar waar dit reglement niet in voorziet. 

13. Tijdens de prijsuitreiking mag men geen zelf meegebrachte consumpties nuttigen. 

14. Prijsuitreiking is ±  vanaf 16.00 uur voor de kinderen en vanaf 16:30 uur voor de 

volwassenen. 

15. Deelnemers mogen tijdens de optocht en opstelling geen overmatig geluid 

produceren.  Dit om overlast bij publiek, aanwonenden en overige deelnemers te 

vermijden. Tijdens de optocht en opstelling wordt uitsluitend carnavaleske 

muziek gedraaid. 

16. Er mogen geen scherpe uitstekende delen uit de wagen steken i.v.m. de veiligheid 

van deelnemers en publiek. Indien er deelnemers op de creatie zitten of staan, 

dienen zij beveiligd te zijn tegen vallen. 

17. Bij het niet naleven van dit reglement kan diskwalificatie uit de optocht tot gevolg 

hebben. 

 

 

  Het Bestuur, 

  C.V. “De Stadspompers”   

 


