Inschrijfformulier Optocht Heerlerbaan 2019

Naam vereniging / groep / individu : …………………………………………………………………………….
Uitbeelding / Motto : …………………………………………………………………………………………………..

Categorie :

Einzelganger :

()

Kleine groep : tot 10 personen ( KG )

()

Middelgrote groep : 10 – 20 personen ( MG )

()

Grote groep : 21 personen en meer ( GG )

()

Kleine wagen : ( KW )

()

Grote wagen : ( GW )

()

Muziek : (JA) / (NEE)
Contactpersoon : ………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer contactpersoon : ………………………………………………………………………………
Adres Contactpersoon : ………………………………………………………………………………………………..
E-mail Contactpersoon : ………………………………………………………………………………………………..
2e E-mail vereniging / groep : ………………………………………………………………………………………..
Deelnemer sinds : …………………………………………………………………………………………………………
Wenst deelname aan evaluatie? (JA) / (NEE)
WA verzekering aanwezig? (JA) / (NEE)*
Inschrijfgeld: € 7,50

Handtekening : ………………………………………..

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de
Vereniging / groep / individu dat hij/zij op de hoogte is van de algemene
Richtlijnen inzake de optocht Heerlerbaan

Inschrijfformulier Optocht Heerlerbaan 2019
1. Het inschrijfformulier dient naar waarheid, volledig en ondertekend te worden
ingeleverd, inclusief € 7,50 inschrijfgeld.
2. Het nummer dient tijdens de optocht duidelijk zichtbaar mee gevoerd te worden.
Zonder nummerbord wordt u door de jury niet beoordeeld en komt men ook
niet in aanmerking voor één van de prijzen.
3. Er worden alleen nog 1e en 2e plaats prijzen en originaliteitprijs uitgekeerd.
4. Iedere deelnemer dient een WA verzekerd te zijn. De organiserende verenigingen
aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid voor personen, voertuigen en/ of
goederen.
5. De gemotoriseerde voertuigen dienen APK goedgekeurd te zijn.
6. Alcoholgebruik door chauffeurs is voor en tijdens de optocht verboden.
Bromfietsen zijn niet toegestaan.
7. Verzoek vanuit de gemeente Heerlen is om tijdens de optocht geen lege dozen
of verpakkingen onderweg te gooien. Verpak dit in zakken en gooi deze na
de optocht weg.
Aanrijroute voor wagens groot of klein is VERPLICHT via de Keerweg!!
8. De optochtopstelling vertrekt vanuit omgekeerde volgorde. Nr 1. Start
Achteraan en loopt langs de groepen af naar voren.
9. Indien de aanwijzingen van de optochtcommissie niet worden opgevolgd,
kan een groep of wagen direct uit de optocht worden verwijderd.
10. De optochtcommissie kan te allen tijden overgaan tot uitsluiting tijdens de
optocht zonder opgaaf van reden.
11.De organiserende verenigingen hebben geen invloed op de beoordelingen van
de optochtjury.
12.Een ieder die het ondertekende inschrijfformulier heeft ingeleverd verklaard hierbij ook
dat hij/zij op de hoogte is van de algemene richtlijnen “Optocht Heerlerbaan”.
13.Ophalen optochtnummer carnavalsmaandag tussen 11.00 en 12.00 uur
in de Admiraal.
Veul Plezeer gewenst namens de organisatie: Stichting Jeugdcarnaval Heerlerbaan & C.V. De
Soeplummele

