OPTOCHTREGLEMENT
CARNAVALSSTICHTING “DE VELDHAZEN”

1.

De wagens moeten minimaal 4 wielen hebben en mogen maximaal 16 meter lang (incl.
trekkend voertuig), 5,5 meter hoog en 3,5 meter breed zijn.

2.

Motorische voertuigen dienen verzekerd te zijn.

3.

Schade ontstaan door de deelnemers is voor rekening van deze deelnemers.

4.

De Carnavalsstichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of aan de
deelnemers.

5.

Wagens die een gevaar zijn voor de omstanders worden uitgesloten van deelname.
Dus geen autowrakken of andere gevaarlijke toestanden. Dit geld ook voor de hoogte en de
breedte van de wagens en zal het bestuur hierin een beslissing nemen.

6.

Wij hebben een vergunning gekregen van de Gemeente voor het houden van deze optocht,
maar er zitten wel voorwaarden aan.
-

7.

In of op tractoren of andere motorische voertuigen en aanhangers mogen geen
alcoholhoudende dranken aanwezig zijn of worden genuttigd. Aanwezige drank wordt in
beslag genomen.
Bestuurders van punt 1 mogen geen alcoholhoudende dranken nuttigen of genuttigd
hebben.
Bestuurders van punt 1 dienen verzekerd te zijn.
Indien aan een der voorwaarden niet wordt voldaan vervalt de vergunning in zijn geheel.
Het is verboden om afval te storten zoals onderdelen van de wagens en dergelijke (zoals
papier uit versnipperaars). A.P.V. Lith. Opruimkosten komen voor uw rekening.

Er zijn de volgende categorieën:
-

Individuele jeugd
Individuele volwassenen
Loopgroepen jeugd
Loopgroepen volwassenen
Wagens jeugd
Wagens volwassenen

Deze groepen worden dan ook nog onderverdeeld in groepen binnendorps en buitendorps.
Binnendorps wil zeggen dat 70% van de groep uit Lith komt. Jeugd zijn personen tot 18 jaar.
8.

Als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet moet je je startnummer weer inleveren.

9.

In alle niet voorziene omstandigheden, beslist het bestuur.

10.

De prijsuitreiking voor BINNENDORPSE en BUITENDORPSE jeugd is om 17.00 uur. De
prijsuitreiking voor BUITENDORPS volwassenen is om 18.00 en de prijsuitreiking voor
BINNENDORPS volwassenen is om 20.00 uur.

De prijzen worden uitgereikt in onze residentie.
Prijzen dienen dezelfde dag te worden afgehaald, zo niet vervalt deze prijs en gaat naar een
ander toe.
11.

Het is niet toegestaan om reclame te voeren in welke vorm dan ook. In uitzondering kan het
bestuur hiervoor toestemming verlenen. Indien men zich niet houdt aan deze regel, kan
uitsluiting aan deze optocht en/of prijzengeld volgen.

12.

Bij inschrijving dien je een duidelijke totaal foto en detailfoto’s in te leveren. Er volgt een
strenge controle op zuipwagens en skihutten, deze worden niet toegelaten. Onze mensen
welke aan het begin van de aanrijroute staan hebben deze foto’s en zullen aan de hand van
de foto’s controleren of de wagen overeenkomt. Zo niet dan volgt diskwalificatie.

13.

Op last van de gemeente is muziek alleen toegestaan bij aanvang van de optocht, welke om
11.00 uur start, tot aan het einde van de optocht.

Veul plezier en leut en hopelijk val de in de prijzen! Carnavalsstichting “De Veldhazen”

De route
De “aanrijroute” is vanaf Lithoijen, café Bartje v.d. Wetering, over de dijk
De route van de optocht is als volgt:
-

We beginnen met het opstellen op de Lithse Dijk richting de Mr. Van Coothstraat
We vertrekken in de richting van Maren-Kessel
Daarna slaan we linksaf De Woerd in.
Deze rijden helemaal uit tot aan de Molenstraat.
We slaan linksaf de Molenstraat in.
Daar staat nu onze trailer met onze leden en spreekstalmeester.

De wagens kunnen weggezet worden aan de zijkant van De Snoeck (de kant van het schoolplein) Je
kunt hier je wagen verlaten (de wagen wordt nu weggebracht) en je gaat richting de De Snoeck.
Daar hebben we een klein Lith’s Plein (recht voor de De snoeck dus)! Het Lith's plein wordt weer een
geweldige happening! We sluiten de optocht binnen af met de prijsuitreiking en maken we er, zowel
voor als na de prijsuitreiking, een geweldig feest van!

