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1. Deelname staat open voor een ieder, die zich tijdig met het daarvoor bestemde
Inschrijfformulier en volgens de daarin beschreven procedure heeft aangemeld, en is
gratis.
2. Aanwijzingen van politie en verkeersregelaars van de optocht (d.z. begeleiders namens
gemelde stichting en herkenbaar aan felgekleurde veiligheidshesjes) dienen te allen tijde
te worden opgevolgd.
3. Indien de onder 2. hiervoor omschreven aanwijzingen niet direct worden opgevolgd zijn
de aldaar genoemde personen bevoegd om de deelnemer uit de optocht te verwijderen of
die sancties te treffen, die zij alsdan nodig en/of noodzakelijk achten.
4. De optocht wordt verdeeld in zeven categorieën, als vermeld in het Inschrijfformulier.
Indeling wordt bij inschrijving bepaald door de optochtcommissie, als door gemelde
stichting benoemd, met inachtneming van de door haar vastgestelde categorie,
5. Vertrek van de optocht is om 14:11 uur vanaf Manege de Roshoeve aan de Kruisstraat
2 te Rosmalen. Deelnemers dienen voor de optocht aldaar het startnummer afgehaald te
hebben en wel tussen 12.15 uur en uiterlijk 13.15 uur.
6. De optochtcommissie bepaalt de route, de plaats van opstelling, de plaats van vertrek
en van ontbinding. De deelnemer dient in ieder geval achter zijn immer zichtbare
startnummerbord te blijven, en ten minste 5,5 meter en ten hoogste 11 meter afstand
te houden ten opzichte van zijn vóórgaande deelnemer.
7. De optochtcommissie stelt een onafhankelijke jury aan, die voor elke categorie over de
deelnemers haar oordeel vaststelt en vastlegt in een juryrapport.
8. De uitslag van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
9. De jury is vrij om deelnemers in een andere dan de ingeschreven categorie in te delen.
10. De uitslag wordt na het juryberaad bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking in Residentie
De Kentering na afloop van de optocht.
11. De prijzen zijn uitsluitend tijdens de prijsuitreiking beschikbaar en worden alsdan uitgereikt.
Daarrna vervallen de prijzen en blijven eigendom van de Stichting Vrienden van het
Rosmalens Carnaval.
12. Reclamewagens zijn toegestaan,mits de optochtcommissie uiterlijk bij het vertrek van de
optocht daaraan haar goedkeuring heeft gegeven en tegen betaling van een door haar vast te
stellen vergoeding.
13. De maximale hoogte van de (praal)wagens (m.n. categorie 7) is gesteld op 5.5 meter. De
maximale breedte van de (praal)wagen (m.n. categorie 7) is gesteld op 3,5 meter. Mochten
deze afmetingen overschreden worden dan kan Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval
deelname aan de optocht weigeren of deze deelnemer uit de optocht verwijderen.
14. De deelnemer dient rekening te houden met obstakels in de route, zoals daar onder meer
zijn rotondes, wegversmallingen, drempels, verkeersborden en lantaarnpalen.
15. Praalwagens en overige voortuigen dienen veilig te zijn voor deelnemers en toeschouwers langs
de route.
16. De deelnemer dient zelf voor begeleiding en afscherming van hun praalwagen/voertuig te
zorgen. Tevens dienen de praalwagens een brandblusser, EHBO-kist en een sleepkabel bij
zich te hebben. Sloopwagens worden geweerd uit de optocht.
17. De deelnemer dient ervoor zorg voor te dragen, dat uitstoot van gassen c.q.
carterontluchting en andere milieubeïnvloedende elementen geen hinder veroorzaken aan
deelnemers en voor schade, in welke zin dan ook aangebracht door deelnemers.

18. Inschrijving van praalwagens (m.n. categorie 7) dient uiterlijk een week voor aanvang van de
optocht bij de Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval bekend te zijn.
19. Voor inschrijving voor de optocht door middel van invulling en ondertekening van het
Inschrijfformulier is het noodzakelijk, dat gelijktijdig het formulier “Uitsluiting
Aansprakelijkheid” wordt ingevuld en ondertekend, zodat beide formulieren onverbrekelijk
met elkaar verbonden zijn, Indiening dient te geschieden bij de optochtcommissie. De
deelnemer, die jonger is dan 16 jaar moet beide formulieren door (één der) ouder(s) laten
ondertekenen. De optochtcommissie is bevoegd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de
optocht zonder daarvoor een argumentatie te hoeven geven.
20. Een dergelijke uitsluiting kan onder meer gebaseerd zijn op te gebruiken teksten of
onderwerpen, die naar het oordeel van de optochtcommissie niet ethisch verantwoord of
maatschappelijk verwerpelijk zijn, en bij een deelname die naar het oordeel van de
optochtcommissie de veiligheid in gevaar kan brengen.
21. De optochtcommissie behoudt zich tevens het recht voor aanmeldingen te weigeren, indien en
voor zover nakoming casu quo naleving van bepalingen uit dit reglement naar haar oordeel in
gevaar dreigt te komen.
Alcohol, Stimulerende middelen en omgangsvormen
21. Chauffeurs van wagens dienen te voldoen aan de vereisten die de Wegenverkeerswet stelt
voor het besturen van de voertuigen. Er wordt in dit kader met name gewezen op het hebben
van een rijbewijs (indien nodig) en het niet onder invloed van alcohol verkeren. Bij
constatering van alcoholgebruik bij bestuurders van voertuigen zal de politie ingeschakeld
worden.
22. Het gebruik van alcoholhoudende dranken voor het oog van het publiek is verboden en het is
deelnemers niet toegestaan voor of tijdens de optocht stimulerende middelen te gebruiken.
Deelnemers die onder duidelijke invloed van alcohol en/of stimulerende middelen verkeren
kunnen uit de optocht worden verwijderd c.q. van deelname worden uitgesloten.
23. Alle deelnemers dienen zich te gedragen volgens de regels van moraal en goede zeden en zich
te onthouden van aanstootgevende gedragingen. We gaan er, als Stichting Vrienden van het
Rosmalens Carnaval, vanuit dat alle individuele deelnemers, clubkes, en carnavalsverenigingen
zich gedragen volgens de regels van moraal en goede zeden en zich te onthouden van
aanstootgevende gedragingen.
- Het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden kan leiden tot een officiële
waarschuwing.
- Het herhaaldelijk niet nakomen van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van
deelname zonder aanspraak op restitutie van de kosten c.q. het ontvangen van startgeld
en/of prijzengeld.
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