C.V. DE NACHTGRAVERS
OVERLANGEL - NEERLOON - KEENT.
REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS 2018
In samenwerking met de organisaties van carnavalsoptochten heeft de gemeente Oss dit
reglement opgesteld. Een deelnemer aan een carnavalsoptocht schrijft zich in bij de organisatie.
Met deze inschrijving verklaart een deelnemer de inhoud van dit reglement te kennen en de
voorwaarden daarvan na te leven. Bij het niet naleven van de voorwaarden kan en zal de
organisatie de deelnemer uitsluiten van inschrijving en/of deelname.
De organisatie van de optocht kan altijd zelf aanvullende regels stellen waaraan deelnemers
moeten voldoen. Deze aanvullende regels mogen dan niet in strijd zijn met dit reglement.

1. DEFINITIES
1.1. Organisatie
De organisatie die de carnavalsoptocht organiseert, de evenementenvergunning aanvraagt, de
inschrijving van de deelnemer regelt en de optocht coördineert.
1.2. Deelnemer
De vereniging, stichting of groep welke deelneemt aan de carnavalsoptocht en zich daarvoor
inschrijft bij de organisatie.
1.3. Wagen
De carnavals- of praalwagen waarmee een deelnemer deelneemt in de carnavalsoptocht.

2. DEELNAME EN UITSLUITING
2.1.
U schrijft zich in bij de organisatie en krijgt daarbij een startbewijs of startnummer.
2.2.
U zorgt dat het startbewijs of startnummer duidelijk zichtbaar is bevestigd op de wagen of duidelijk
zichtbaar wordt meegedragen.
2.3.
U houdt zich aan de wet- en regelgeving en de regels van dit reglement: bij overschrijding of
onwenselijk gedrag staat het de organisatie altijd vrij om u per direct van deelname uit te sluiten.
2.4.
De organisaties van carnavalsoptochten binnen de gemeente Oss staan in nauw contact met
elkaar: één uitsluiting van deelname kan betekenen dat u bij alle carnavalsoptochten in de
gemeente Oss van deelname wordt uitgesloten (voor nu en/of voor volgende jaren).

3. ALGEMENE REGELS VOOR DEELNEMERS
3.1.
U plaatst of uit geen teksten of afbeeldingen die discriminerend, aanstootgevend of beledigend
kunnen zijn.
3.2.
U maakt geen gebruik van plastic confetti, serpentine en dergelijke.
3.3.
U nuttigt geen alcoholhoudende drank tijdens de optocht. Er is geen alcoholhoudende drank
aanwezig op de carnavals- en praalwagens en bij de loopgroepen.
3.4.
U houdt zich aan de vastgestelde route en de gegeven tijdstippen.
3.5.
U brengt geen geluid of muziek ten gehore buiten de route en buiten de tijden van de optocht
(geluidsinstallatie of livemuziek).
3.6.
U zorgt ervoor dat het maximale geluidsniveau veroorzaakt door het maken van muziek en geluid
mag niet meer bedraagt dan 90 dB(A) en 100 dB(C) op één meter voor de geluidsbron.
3.7.
Als u kinderen mee laat lopen en/of rijden (12 jaar of jonger), moet u zorgen voor begeleiding van
minimaal twee volwassenen.
3.8.
U volgt alle aanwijzingen van functionarissen van brandweer, politie en andere overheidsdiensten
nauwkeurig en direct op.
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4. DE CONSTRUCTIE VAN CARNAVAL- EN PRAALWAGENS
4.1.
Wagens waarop personen worden vervoerd, moeten zijn voorzien van een geschikte bescherming
om te voorkomen dat personen van de wagen af kunnen vallen.
4.2.
Uitlaten moeten altijd vrij blijven.
4.3.
De wielen en andere ronddraaiende of bewegende onderdelen op en aan een wagen moeten op een
veilige manier zijn afgeschermd.
4.4.
De ruimte tussen de weg en de basisconstructie van een wagen moet zoveel als redelijkerwijs
mogelijk zijn afgeschermd.

5. AGGREGATEN EN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP DE WAGEN
5.1.
Een aggregaat moet vrij zijn opgesteld (goed geventileerd), zodat rook en warmte goed weg
kunnen.
5.2.
Een aggregaat moet worden afgeschermd met materiaal dat niet brandbaar is.
5.3.
Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moet
geborgen zijn in een daarvoor bedoelde geschikte houder en worden opgeslagen in een goed
geventileerde omgeving.
5.4.
De voorraad brandbare vloeistof moet op geschikte afstand van een aggregaat worden opgeslagen.
5.5.
Een aggregaat wordt niet bijgevuld tijdens deelname aan de optocht.
5.6.
Kabels, snoeren en stekkers moeten in goede staat verkeren (onbeschadigd) en correct zijn
aangesloten. Het geheel moet goed gezekerd zijn.
5.7.
Alle kabels en snoeren moeten bevestigd zijn met bandjes of tie-raps, zodat ze niet gaan hangen of
los over de grond slepen.
5.8.
Het is verboden een elektrische installatie of apparaat te gebruiken op een manier dat het gebruik
of de opstelling gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

6. BRANDVEILIGHEID EN BLUSMIDDELEN
6.1.
Gebruik van (open) vuur of vuurwerk is niet toegestaan.
6.2.
Op elke wagen en/of bij iedere aggregaat moet minimaal één goedgekeurd en geschikt, draagbaar
blusmiddel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 5 kilogram of 6 liter blusstof.
6.3.
De brandblusmiddelen moeten goed zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn.
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Aanvullende regels opgelegd door C.V. de Nachtgravers.
1. Ieder trekkend voertuig dient ingebouwd te zijn, of men dient een trekstang te gebruiken, dus geen
tractors in de optocht.
2. Elke wagen ontvangt startgeld mits deze door de jury als dusdanig wordt beoordeeld!
3. Het is niet toegestaan om personenauto`s op parcours, dorpenweg of Vingelenweg te parkeren.
4. Iedere deelnemer is verplicht over de finish te verschijnen en niet vervroegd de optocht te verlaten,
gebeurd dit wel dan wordt je uit de uitslag verwijderd!
5. Wagens behoren op maandag morgen om 9.30 uur aanwezig te zijn.
6. Bij onverhoopt slechte weersomstandigheden kunt u bellen met Marcel van de Loop 06-21804770 of
Gerwin van Vucht 06-12272436 of de optocht door zal gaan of uitgesteld zal worden.
7. Wagens die opgebouwd moeten worden, dienen dit bij het opgeven meteen erbij te vermelden.
8. Alle deelnemers dienen bij opgave een korte toelichting/uitleg te geven van het onderwerp/idee
Deze dient minimaal 1 week voor aanvang ingeleverd te zijn.
9. Loopgroepen dienen om 11.00 uur opgesteld te staan op de daarvoor aangegeven locatie. (zie
plattegrond).
10. Voor de juiste opstelling van de wagen of loopgroep zie plattegrond.
11. Wanneer men een presentatie/dansje doet tijdens de optocht, dan dient deze liefst kort en bondig te
zijn en zal men daarna zo snel mogelijk weer moeten aansluiten aan je voorganger(s). Doet men dit
niet kan dit strafpunten opleveren..

Bestuur C.V. “De Nachtgravers”
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