Secretaris: P.G. van´t Westeinde
Witte Dam 31
4434 AN Kwadendamme
0113 - 218618
KvK: 22051434
Rekeningnummer: NL62RABO0346041686
www.pikpot.nl Ι mail@pikpot.nl

Deelnemers reglement carnavals optocht
Algemeen:
1. Door elke deelnemer, individueel of groep van deelnemers wordt tijdig
voor het einde van de inschrijftermijn een inschrijfformulier ingevuld en
ingeleverd. Waarop onder meer een contactpersoon wordt vermeld,
die tegenover de carnavalsvereniging optreedt als groepsleider.
2. Men is verplicht op het inschrijfformulier een duidelijke omschrijving te
geven van het uit te beelden onderwerp, dit ten behoeve van de
controleurs, de jury en een beschrijving op het programmablad.
3. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier onderwerpen de
deelnemers zich onvoorwaardelijk aan alle beslissingen van de
vereniging en aan de uitslag door de jury.
4. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier onderwerpen de
deelnemers zich tevens aan de voorschriften en/of eisen van de
Gemeente Borsele (zie website www.pikpot.nl) en onderstaand
reglement.
Regelement:
1. Bestuurders van motorvoertuigen dienen ouder te zijn dan 18 jaar en
in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en een geldige verzekering
t.a.v. het bestuurde motorvoertuig. Deelnemers kunnen n.l. in persoon
aansprakelijk worden gesteld voor toegebrachte schade waartegen de
carnavals vereniging zich niet kan verzekeren.
2. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of
gebreken aangebracht door derden.
3. Motorvoertuigen dienen te zijn voorzien van een deugdelijke rem- en
stuurinrichting.
4. Het meevoeren van levende dieren is niet toegestaan.
5. Er mag tijdens de optochten geen alcoholhoudende drank op de
wagen aanwezig zijn en worden genuttigd. Tevens mag er geen
glaswerk en/of glazen flessen op de wagen aanwezig zijn.
6. Het is verboden producten bij zich te hebben en/of te gebruiken, die
hinderlijk of gevaarlijk zijn voor het publiek of deelnemers.
7. Er dienen op of direct bij de carnavalswagen remkeggen of blokken
aanwezig te zijn.
8. Deelnemers die door hun gedrag of slechte afwerking afbreuk doen
aan het carnavaleske van de optocht kunnen uit de optocht worden
verwijderd.
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Carnavalsvereniging “De Pikpotters”
Jurering:
Er worden punten toegekend voor de volgende onderdelen:
Het idee, originaliteit en uitbeelding
Carnavaleske en actie
deze punten worden verdubbeld
Afwerking van de wagen en de kleding
deze punten worden verdubbeld

(0 tot 10 punten)
(0 tot 10 punten)
(0 tot 10 punten)

Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico, daarom
adviseren wij een Praalwagenverzekering af te sluiten.
De jury bestaat uit 6 personen, deze mensen zijn afkomstig uit: Lewedorp,
Kwadendamme, ’s-Heerenhoek, Kapelle, Heinkenszand en een
afgevaardigde van B&W uit de gemeente Borsele.
Wij wensen jullie veel succes en vooral een gezellige optocht.
Carnavalsvereniging de Pikpotters

