
Reglement Helmondse carnavalsoptochten 

Artikel 1 
Inschrijving voor deelname dient te geschieden via het inschrijfformulier. Met het indienen 
van het inschrijfformulier verklaart men tevens akkoord te gaan met dit reglement. 

Artikel 2 
Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en zich hieraan te 
houden. Het deelnamenummer moet op een duidelijke manier aangebracht of meegevoerd 
worden. 

Artikel 3 
Men kan deelnemen aan de optocht in de volgende categorieën: 
-Individuelen 
-Paren 
-Kleine groepen, maximaal 9 personen en >2 personen 
-Grote groepen > 10 personen 
-Wagens 
 

Artikel 4 

Iedereen die op tijd heeft ingeschreven, is gerechtigd deel te nemen, mits de inschrijving 

door de commissie is geaccepteerd.  

 
Artikel 5 
Deelname aan de optocht geschiedt op eigen risico van de deelnemers. 

Artikel 6 
Het maken of vervoeren van reclame is niet toegestaan. 

Artikel 7 
Kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen kunnen ten alle tijden worden 
geweerd, zelfs na de start. 

Artikel 8 
De Nederlandse verkeerswetgeving is volledig van toepassing op deelnemers. 
Dit wil o.a. zeggen dat de (motor)voertuigen, c. q. de chauffeurs enz. WA.verzekerd moeten 
zijn. Eventuele risico's kunnen nooit worden verhaald op de organisatie. 

Artikel 9 
Alle wielen zowel van TREKKERS als WAGENS dienen zodanig zijn afgeschermd zodat zij 
geen gevaar opleveren voor deelnemers en publiek. 
De maximale breedte is vastgesteld op: 3.00 meter 
De maximale hoogte is vastgesteld op : 5.00 meter 
Een enkelvoudig voertuig moet tenminste door 4 personen boven de 18 jaar begeleid 
worden. Een dubbelvoudig voertuig dient door minimaal 6 personen boven de 18 jaar 
begeleid te worden. 
Verder dient men te zorgen dat de bestuurders een goed uitzicht hebben en knipper- en 
remlichten niet afgeschermd zijn. 
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Artikel 10 
Het is voor de bestuurders en de begeleiders van (motor)voertuigen verboden alcoholische 
dranken te gebruiken. Bestuurders en begeleiders dienen zich te onthouden van 
alcoholische dranken. Ook aan de deelnemers kan het gebruik van alcohol tijdens de optocht 
door de leiding verboden worden. Bij het niet opvolgen van een gegeven verbod volgt de 
verwijdering uit de optocht.  

Artikel 11 
Het maximaal toelaatbare decibelniveau dat met mechanische muziek mag worden 
voortgebracht, bedraagt 85 DBA. Bij overtreding van deze grens volgt verwijdering uit de 
optocht.  

Artikel 12 
Levend kleinvee, huisdieren en ander vee mogen niet deelnemen, tenzij daarvoor duidelijk 
vooraf toestemming is verleend. Indien deze toestemming is verkregen, dient de deelnemer 
zorg te dragen voor de directe verwijdering van de uitwerpselen.  

Artikel 13 
Het gebruik van glaswerk of drank uit blik is niet toegestaan. 

Artikel 14 
Het gebruik van confettikanonnen is verboden. 

Artikel 15 
Een deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt: 
a. Het carnavaleske karakter van de uitbeelding 
b. De originaliteit van de uitwerking 
c. De afwerking 
d. De interactie van de deelnemers 
De uitspraak van de jury is bindend. Hiertegen kan niet worden geprotesteerd 
De vergoedingen voor de deelnemers worden vastgesteld door de Commissie.  

Artikel 16 
Zowel tijdens het opstellen als tijdens het trekken van de optocht, dienen de aanwijzingen die 
door of namens de commissie gegeven worden, direct opgevolgd te worden. 

Artikel 17 
Bij alle geschillen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie. Waar in dit 
reglement wordt gesproken over Commissie, wordt de Commissie Optocht van 
Carnavalsvereniging bedoeld. 

 


