Per groep of persoon niet meer dan een opgave gebruiken !
Let op de verkeersveiligheid van wagens , Politie zal toezien controleren op afmetingen van wagens.
Voldoen ze niet aan gestelde afmetingen loop je het risico om uitgesloten te worden van deelname .

De maximale maote veur eine wage zin: 4,80 meater hwoag, 3,00 meater breid en 14,50
meater lank inclusief trékkend voertuig. Hie-op weurdt gecontroleerd veurdat geer aan de
optocht deilnump. Respecteert geer dees veurgesjreeve maote neet; loupt ger het risico van
oetsluiting van deilname aan de optoch!!!

Zonger leech bie de groep/einzelganger of wagen gein deilname
Es dit neet aanwezig volgt direct oetsleeting en moagste neet mit trekke
Aanmelden Lempkesoptocht-Stein, 16 maart 2019
Uiterlijke aanmelding 12 maart veur 15. 0er
Opstéllengte wages inclusief trékkend voertuig
De maximale maote veur eine wage zin: 4,80 meater hwoag, 3,00 meater breid en 14,50 meater lank inclusief
trékkend voertuig. Hie-op weurdt gecontroleerd veurdat geer aan de optocht deilnump. Respecteert geer dees
veurgesjreeve maote neet; loupt ger het risico van oetsluiting van deilname aan de optoch!!!

Inschrijfformulier Lempkesoptocht , 16-3-2019
Naam Groep / vereniging ……………………………………………………………
Contacpersoon:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Mail adres:

Tillefoon:

Categorie:
Kleine wagens tot 10 meter grote wagens doa boven

꙱ Grote wagen

꙱ kleine wagen

Kleine groep tot 10 personen grote doa boave

꙱ grote groep ꙱ kleine groep
꙱ Einzelgange

Geluid ? naar voor geluid ꙱ naar achter ꙱ beide ꙱
Ich ben accoord bie invulling van deze inschrjieving met ut optocht regelement van de
Lempkesoptocht Stein dat ik doorgenaome en begreepe hub
Handteikening………………………………………………..

Bördjes aafhaolen op de dônderdag veur ‘t trékke van de betreffende optocht bie de Grous in Stein
Donderdig 14 maart tusje 19 en 20 oer
Inschrieve via mail op lempkesoptocht-stein@outlook.com of via site www.lempkesoptocht-stein.nl
kun je ook digitaal inschrijven voor de lempkesoptocht of inschrieving afgeven of posten op
Mauritsweg 116 Stein

OPTOCHT REGLEMENT.
Optocht –reglement: 1. Aanwijzingen van politie of optochtcomité van Lemkesoptocht comite .
dienen strikt opgevolgd te worden. 2. Het is verboden alcoholhoudende dranken te drinken door de
chauffeur van het voertuig tijdens de optocht. Bij constatering door de politie of optochtcomité
wordt de chauffeur onherroepelijk uit de optocht genomen. 3. het Lemkesoptocht comite is niet
aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens voorbereidingen
en deelname aan onze optochten. 4. Bij letsel van deelnemers en/of derden, alsmede schade aan
voertuigen en eigendommen van deelnemers en derden is de deelnemer zelf of de organisatie
waartoe de deelnemer behoort aansprakelijk. Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor schade
ontstaan door voertuigen personen of voorwerpen aan zich zelf en aan derden. Het Lemkesoptocht
comite onthoudt zich van elke aansprakelijkheid. 5. Motorvoertuigen welke deelnemen aan de
optocht moeten volgens bestaande wettelijke verplichte bepalingen ten minste verzekerd zijn voor
het risico van aansprakelijkheid (WA). De deelnemer dient aan optochtcommissie van de organisatie
nader bewijs te overleggen waaruit blijkt dat is voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht van
motorvoertuigen. 6. Het is verboden onderwerpen uit te beelden die nadelig of bespottend kunnen
zijn voor individuen, groepen, overheid en religieuze instellingen. De beoordeling hiervan is in
handen van de het optocht comité. Het optochtcomité heeft het recht deelnemers die de optocht
negatief beïnvloeden uit te sluiten van deelname en/of prijzen. 7. Het geluid dat meegevoerd wordt
door de deelnemende groepen mag niet kwetsend zijn voor individuen, groepen, overheid en
religieuze instellingen. 8. Het geluid mag geen overlast veroorzaken voor de overige deelnemers en
toeschouwers. Indien nodig zullen er geluidsmetingen gedaan worden. 9. Bij voertuigen of wagens
die folders en/of snoepgoed uitgooien moeten links en rechts begeleiders meelopen voor de
veiligheid van toeschouwers met name voor kinderen. 10.Het mee voeren van gasflessen en open
vuur is ten strengste verboden. 11. Aggregaten en andere energievoorzieningen dienen op een
stevige en veilige plaats op de wagen gemonteerd te worden en dienen beveiligd te zijn tegen
oververhitting. 12.Om de veiligheid van jezelf en die van andere te bevorderen bij eventuele brand is
het verplicht om iedere deelnemende carnavalswagen of delen daarvan een deugdelijke en
goedgekeurde brandblusser bij te hebben. De brandblusser dient geschikt te zijn om materialen mee
te blussen die in en om de carnavalswagen verwerkt zijn, .controle zal hierop plaatsvinden 13.Tijdens
de optocht dient de chauffeur vrij zicht te hebben op de route en dient er zoveel begeleiding mee te
lopen als nodig is om op een veilige manier deel te nemen aan de optocht. 14.De
verantwoordelijkheid m.b.t. de veiligheid van constructieve en technische voorzieningen op en aan
de carnavalswagens ligt geheel bij de desbetreffende wagenbouwers/deelnemers. 15.Bindende
maten voor de deelnemende carnavalswagens: 4,80 meter hoog, 3,00 breed en 14,50 meter lang.
16.Alleen strooien van milieuvriendelijke afbreekbare confetti is toegestaan, dus ook geen hooi of
stro e.d. 17.Alcohol gebruik: er max maximaal 1 liter alcoholische dranken per persoon ouder dan 18
jaar aanwezig zijn op of in de carnavalswagen aanwezig zijn. Elke deelnemer aan de optocht wordt
ten strengste erop gewezen om alcoholgebruik met mate ( en liever niet ) te nuttigen. 18.Drank
zodanig opstellen dat deze niet zichtbaar is voor de toeschouwers. 19.Tapinstallatie ’s zijn niet
toegestaan. 20.Opgave voor deelname is alleen mogelijk via inschrijving vooraf bij het
Lempkesoptocht comité via lempkesoptocht-stein@outlook.com of via een van de bestuursleden of
via optocht Steinderbok site Zie opgave formulier 21.Einde opgave termijn voor de Lempkesoptocht
is dinsdags voorafgaande optochtdatums. 22.Nummerborden op de donderdag vóór het trekken
van Lempkesoptocht optocht en wel in De Grous 19.00 uur en 20.00 uur. 23.De optochten worden

opgesteld in het centrum van Stein Omphaliusstraat en aangrenzende straten binnenkomen via de
aanwijzigingen of bewegwijzering. 24.Terplekke, bij het opstellen van optochten, dient men zich te
houden aan de aanwijzingen/ richtlijnen gegeven door het optocht comité. 25.De optocht vertrekt
om 19 . 30 uur 26.Men dient zich op te stellen op het op de straat aangegeven nummer
overeenkomstig met het. deelnemersnummer ( zie het afgehaalde nummerbordje ). 27.Iedere
deelnemer is verplicht het nummerbordje zichtbaar te dragen, te bevestigen, wil hij/zij in aanmerking
komen voor jurering. 28.De optocht worden ontbonden ter hoogte van de Moutheuvel..
29.Prijsuitreiking tussen 22 en 23 uur . de prijzen worden uitgedeeld tegen inlevering van de
nummerbordjes. 31.Het jureren van de optocht gebeurt door een onafhankelijke jury zonder
inspraak van het comité 32.Indien comité Lempkesoptocht door niet voorziene omstandigheden of
overmacht besluit de optocht niet door te laten gaan, acht zij zich niet aansprakelijk voor enig nadeel
of schade geleden door de deelnemers. 33.In alle gevallen waarin dit optocht-reglement niet voorziet
beslist het optochtcomité in naam van de Lempkesoptocht

