Carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas

Aanmeldingsformulier optocht Kroeënekraan en Pieëlhaas 2020
Categorie

Wagen (max 10 ton asdruk ivm optocht route)
Grote groep (5 of meer personen)
Duo/Kleine groep (2 tot 4 personen)
Einzelgänger (1 persoon)
Basisschooljeugd
(deelnemers die op de basisschool zitten worden apart beoordeeld)

Onderwerp

In 5 woorden:
Omschrijving:

(geef hieronder kort een omschrijving van het onderwerp/thema,
zodat jurering beter mogelijk is)

Eigen geluid
(eigen geluid in de optocht? Dan hier aankruisen in verband met indeling optocht)

Naam wagen / groep / einzelgänger:
Bij wagen: het adres waar gebouwd wordt:
Contact persoon

Naam:
Email:
Telefoonnr:

Inlevering van dit opgave formulier betekent dat de deelnemers bekend zijn met het reglement
(volgende pagina) en daarmee akkoord zijn.
Indien volledig ingevuld dit formulier graag opsturen naar optocht@kroenekraanpielhaas.nl (graag zo
snel mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 21 Februari 2020).

Carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas
Optocht reglement

Belangrijk: alle deelnemers worden verondersteld op de hoogte te zijn van het onderstaande
optochtreglement. Lees dit reglement daarom zorgvuldig door alvorens je aan te melden!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alle WAGENS dienen zich EEN UUR VAN TE VOREN op te stellen (13.45 uur) op de Simonsstraat
(via In de kamp of kronenbergweg). Alle overige deelnemers zijn verplicht om op tijd aanwezig te zijn op
de hun toegewezen plaatsen.
Deelnemers moeten de algemene fatsoensnormen in acht nemen. Zo niet, dan volgt verwijdering uit de
optocht.
Wagens, groepen, duo's en einzelgängers kunnen voor deelname aan de optocht door de
optochtcommissie geweigerd worden met opgave van redenen.
Handelingen en/of teksten die aanstootgevend kunnen zijn voor het publiek zijn verboden en zullen door
de optochtcommissie geweigerd worden. (Verdere) deelname aan de optocht kan dan worden ontzegd.
In de optocht mogen GEEN LEVENDE DIEREN (zoals koeien, varkens e.d.) meegevoerd worden.
Originele politie en/of militaire uniformen mogen niet gedragen worden.
Grote wagens dienen voor begeleiding in de optocht “naast” de wagen te zorgen, dit ter voorkoming dat
er tijdens de route toeschouwers (o.a. kinderen) onder de trekkende danwel aanhangwagen kunnen
komen.
De deelnemers dienen enige afstand tot de voorgaande deelnemer te houden, doch zich zodanig te
gedragen dat er geen gaten in de optocht ontstaan (aansluiten).
De nummers moeten duidelijk zichtbaar zijn in verband met de beoordeling door de jury.
De nummerbordjes dienen na de optocht ingeleverd te worden bij de Torrekoel.
Aanwijzingen van de begeleiders van de optocht dienen terstond opgevolgd te worden.
Alle voertuigen, rijdend en/of trekkend, dienen een eigen WA-verzekering te hebben. Op verzoek dient
een verzekeringsbewijs getoond te worden. Alle motorvoertuigen dienen verzekerd te zijn, andere
voertuigen niet.
De carnavalsvereniging kan niet aangesproken worden voor evt. ongevallen enz. tijdens de optocht. Alle
wagens, groepen enz. trekken mee op eigen risico.
Wagens zullen voor de optocht door de optochtcommissie bezocht worden.
De prijsuitreiking is na de boerenbruiloft in de Torrekoel (waarschijnlijk tussen 19.00 en 20.00).
De deelnemers dienen zelf de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om op het parcours te
komen. Dit betreft onder andere dat de nodige begeleiding voor en achter de carnavalswagen aanwezig is
tijdens het transport naar en vanaf het parcours.
De deelnemers zijn op de hoogte van de bijgevoegde richtlijnen voor carnavalsoptochten door de
gemeente.

18. Door het tekenen van het aanmeldingsformulier verklaart de deelnemer(s) de inhoud van het onderhavige
document te kennen en zich hieraan te zullen houden.
Hoe wordt de carnavalsoptocht gejureerd?
1.
Het is belangrijk dat de wagen, groep, duo of einzelgänger iets plaatselijks, iets actueels, iets grappigs
of leuks uitbeeld of ergens de draak mee steekt.
2.
Er wordt gelet op een verzorgde afwerking van de wagen c.q. groep.
3.
De stemming op de wagen of in de groep kan belangrijk zijn, natuurlijk in verband met datgene wat
uitgebeeld wordt.
4.
De wagen of groep moet voor zich zelf spreken. Teksten zijn bedoeld ter verduidelijking. Maak de
teksten zo kort en duidelijk mogelijk. Bedenk dat een jurylid en ook toeschouwers in de tijd dat hij/zij
een tekst moet lezen, niet naar de wagen of groep als geheel kan kijken.
5.
Samenvattend: Er zal op een aantal plaatsen tijdens de optocht speciaal gelet worden op de totale
indruk, het idee/originaliteit, uitvoering/uitbeelding van het idée, gebruik materialen en de afwerking
van de groep en/of wagen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de carnavalsvereniging.
Veel plezier tijdens de optocht.

