Optochtcomité
C.V. De Schinöster
Optochtreglement 2018
Algemene richtlijnen voor het deelnemen aan de carnavalsoptocht van de C.V. De Schinöster op Carnavalsmaandag. Door
het aanmeldingsformulier te ondertekenen verklaart de contactpersoon namens de deelnemende eenheid zich te zullen houden
aan deze algemene richtlijnen, die bedoeld zijn om een veilige en aaneensluitende optocht door Schinnen te laten trekken .
Dit reglement is gedeponeerd bij het gemeentebestuur van Schinnen.
1) Deelname
Deelname is mogelijk in hierna genoemde categorieën, waarvoor de daarachter vermelde vergoeding wordt uitbetaald.
Voor iedere eenheid dient een contactadres opgegeven te worden. (zie ook onder punt 2)
Categorie:
Vergoeding
1) Wagens (minimaal 4 mtr. lang en 1,50 mtr. breed)
*)
€ 70,00 p.e.
2) Grote groepen 12 personen of meer (max. vergoeding 20 personen)
*)
€ 3,50 p.p.
3) Midden groepen 4 tot 11 personen
*)
€ 3,50 p.p.
4) Kleine groepen van 2 tot 3 personen
*)
€ 3,50 p.p.
categorie 2 t/m 4 al dan niet vergezeld van grote of kleine wagen
*) Eenheden, die elders al aan optochten hebben deelgenomen en een positieve bijdrage leveren aan de Schinnense optocht
ontvangen 50% van vermelde bedragen. Slecht ogende eenheden worden uitgesloten van deelname.
5) Einzelgänger (zowel junioren als senioren) € 3,50
6) Zate Hermeniekes, € 3,50 p.p. te verhogen met indien groep: > 15 € 35,00 / > 10 < 15 € 25,00 / < 10 € 15,00
De toelage boven de vergoeding per persoon moet gezien worden als compensatie voor het ontlopen van een prijs. Daar bij
ontvangen deze groepen 2 consumptiebonnen per persoon. Maximaal voor 20 personen.
7) Fanfare St. Caecilia Schinnen krijgt de vergoeding + toelage van categorie 6
8) Reclamewagens/groepen en wagens/groepen buiten mededinging
De jurycommissie kan besluiten vergoeding toe te kennen aan de collecterende eenheid.
Afhalen van de vergoedingen kan geschieden direct na het bekend maken van de uitslag door maximaal 2
vertegenwoordigers van de deelnemende eenheden. Vergoedingen blijven beschikbaar tot op de evaluatievergadering.
Een derde deel van de vergoedingen wordt ter beschikking gesteld door Stichting VAS, zolang hun reserve hiervoor
toereikend is.
2) Inschrijving
Alle deelnemers in alle categorieën dienen zich schriftelijk aan te melden.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding is tijdige definitieve inschrijving noodzakelijk. Tijdige inschrijving betekend
dus voor alle categorieën op vrijdag 20.00 uur voorafgaande aan carnavalsmaandag.
Inschrijvingen na vrijdag 20.00 en vóór carnavalsmaandag 13.00 uur dienen genoegen te nemen met een plaats vooraan in de
optocht en ontvangen géén vergoeding.
Aanmelden : R. Goessens, Heisterbrug 70 Schinnen of via Email : optocht@cvdeschinoster.nl
-Muziek, mits van redelijke kwaliteit mag alleen meegevoerd worden als deze is aangemeld.
-Het geluidsniveau mag gemeten op drie meter afstand vanaf luidspreker of geluidsboxen en tot op 1,5 meter van de gevel
van een woning de norm van 95 dB(A) niet overschrijden.
-Een contactpersoon kan slechts voor één eenheid als zodanig optreden.
3) Verzekering en eisen voertuigen
Elke deelnemer en/of deelnemend voertuig dient W.A. verzekerd te zijn, hetgeen bij inschrijving gevraagd kan worden. Alle
voertuigen moeten voldoen aan de in Nederland wettelijk gestelde eisen.
4) Nummervolgorde en nummerbord
De nummervolgorde gaat van hoog naar laag achteraan in de optocht. Het nummerbord van de eenheid kan van 13.00 – 13.45
uur afgehaald worden bij het optochtcomité nabij Noeber Beemden, mits dit niet bezorgd kon worden. Dit nummer moet
goed zichtbaar aan de voorzijde van de eenheid bevestigd worden.
5) Opstelling en start.
Vanaf 13.00 tot uiterlijk 13.45 uur is er gelegenheid tot opstellen bij de opgehangen nummers, zoveel mogelijk aan de
rechterzijde van de Burg. Pijlsstraat, zodat de linker weghelft vrij is voor andere deelnemers. Verder wordt verzocht zo dicht
mogelijk achter elkaar op te stellen in de juiste volgorde.
6) Route en Défilé
Opstellen Burg. Pijlsstraat- (Defilé) Dr. Poelsstraat – Dorpsstraat – Nieuwe Markt – Moutheuvellaan – AltaarstraatDorpsstraat – Stationsstraat – Nagelbeek - Ontbinding nabij Café `t Schöpke.
Prijsuitreiking Café `t Schöpke.
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7) Orde
-Het kwetsend uitbeelden van religieuze en andersdenkenden dan wel het aanstootgevend uitbeelden van zaken in algemene
zin is verboden.
-Chauffeurs en begeleiders van groepen en deelnemers dienen aanwijzingen van de leden van het optochtbegeleidingscomitè
strikt en direct op te volgen.
-Alleen met toestemming van het optochtcomité kan de optochtvolgorde worden gewijzigd, mits daarvoor gegronde redenen
zijn aan te geven.
-Sluit op een gepaste afstand aan bij de voor u in de optocht geplaatste eenheid. Laat géén gaten vallen!
-Bovenmatig drankgebruik en ander gedrag dat aanleiding geeft tot agressiviteit etc. dient men te voorkomen.
-Voorkom opzettelijke schade door absurd gedrag.
-Beperk het uitwerpen tot normale proporties. De toeschouwers en bewoners langs de route zullen er dankbaar voor zijn.
-Het strooien van confetti alsmede het gebruik van een confettikanon is verboden.
-Collecteren is alleen toegestaan aan groeperingen, die daarvoor toestemming hebben van het optochtcomité en C.V. De
Schinöster.
-Deelname geschied geheel voor eigen risico. C.V. de Schinöster en/of het Optochtcomité kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade dóór of áán deelnemers of deelnemende goederen of voertuigen.
-Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen door chauffeurs van deelnemende voertuigen.
-Voor jongeren onder de 18 jaar is het bezit en gebruik van alcohol niet toegestaan. Het verstrekken van alcohol aan jongeren
beneden 18 jaar is verboden.
-Het is niet toegestaan om mee te voeren of te gebruiken: open vuur, gasflessen, milieuverontreinigende en/of -onvriendelijke
materialen en materialen die beschadigingen (in welke vorm dan ook) aan het publiek en/of deelnemers tot gevolg kunnen
hebben. Constatering hiervan, door de optochtcommissie en/of de Politie, zal verwijdering tot gevolg hebben. Eventuele
schade zal op de deelnemer worden verhaald.
-Indien er een aggregaat wordt meegevoerd dient er minimaal één goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn.
-Vóórdat de overweg(Nagelbeek) gepasseerd gaat worden dient, met uitzondering van de chauffeur, eenieder van de
wagens/eenheden af te stappen.
8) Jurering
-A- Uit het optochtcomité worden minimaal 2 keer 3 juryleden aangewezen voor enerzijds de beoordeling van de
categorieën . Elk jurylid beoordeelt zijn deel van de optocht twee maal. De uitslag van de jury is bindend en wordt bij
monde van de Vorst aan de belangstellenden bekend gemaakt bij of in Café ’t Schöpke, waarna aan de
vertegenwoordigers van de deelnemende eenheden het juryrapport wordt overhandigd.
-B- De jureringscriteria
Carnavalesk idee, originaliteit, afwerking en creativiteit, activiteit en amusementswaarde.
Uitdelen van reclameboodschappen kan leiden tot indeling in categorie 8, die buiten mededinging meetrekken.
Verdere reglementering maakt het voor de jury ondoenlijk een subjectief oordeel te geven, e.e.a. ingevolge een besluit
van de optochtcommissie genomen op hun vergadering van 29 april 1988.
9) Prijzenschema
Het aantal deelnemingen per categorie moet 150% bedragen van het aantal beschikbare prijzen. Is dit lager dan wordt het
aantal prijzen (naar boven afgerond) gereduceerd tot dat percentage. Daarbij worden de laagste geldbedragen eerst geschrapt
en de hoogte van de bedragen van de overgebleven prijzen blijven gehandhaafd.
Categorie 1
1e t/m 5e prijs
Categorie 2
1e t/m 5e prijs
Categorie 3
1e t/m 5e prijs
Categorie 4
1e t/m 5e prijs
Categorie 5
1e t/m 5e prijs
Algemene juryprijs :
Aanmoedigingsprijs jeugdige deelnemers tot 18 jaar

€ 45,00 - 35,00 - 25,00 - 20,00 - 15,00
€ 30,00 - 25,00 - 20,00 - 15,00 - 10,00
€ 25,00 - 20,00 - 15,00 - 10,00 - 5,00
€ 20,00 - 15,00 - 10,00 - 7,50 - 5,00
€ 15,00 - 12,50 - 10,00 - 7,50 - 5,00
Wisselbeker
Wisselbeker

Prijzen kunnen direct na bekendmaking van de uitslag samen met het juryrapport worden afgehaald. Behaalde prijzen blijven
beschikbaar tot op de evaluatievergadering. Daarna vervallen deze aan het optochtcomité.
10) Bevoegdheden optochtcomité
Het optochtcomité is te allen tijde gerechtigd deelnemers uit de optocht te verwijderen zonder opgave van redenen. Zij houdt
zich het recht voor om onder bepaalde omstandigheden vergoedingen en/of prijzen niet uit te betalen.
11) Algemeen
Dit reglement wordt jaarlijks vastgesteld op een van de plenaire vergaderingen in het belang van het deelnemersplezier, de
toeschouwers en de organisatie, maar vooral in het belang van de Schinnense Carnaval.
Aldus besloten te Schinnen, gedurende de bijeenkomst van de plenaire vergadering van het optochtcomité.

Optochtcomité C.V. De Schinöster

Cor. Adres : Heisterbrug 70 6365 CE Schinnen

Tel.: 046-4434502
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Email : optocht@cvdeschinoster.nl

