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Reglement Lichtjesoptocht Boksmèr Praolt en Straolt 2020
1) De optocht start op zaterdagavond 22 februari 2020 om 19.00 uur.
Route: zie informatie v.d. organisatie. Bij afgelasting kan worden uitgeweken naar 29 februari 2020.
2) Start van de optocht is vanaf Café ’t Vertrek, Stationsweg, Boxmeer. Einde optocht: Rotonde
Sambeekseweg/Julie Postelsingel/Steenstraat met aansluitend de prijsuitreiking voor wagens in de
verwarmde feesttent van Riche / La Bamba. De prijsuitreiking voor loopgroepen / paren en
enkelingen vindt plaats in de foyer van Riche.
3) Opstellen deelnemers, enkel en alleen maar op de daarvoor aangegeven locaties, die door de
organisatie vooraf worden bepaald. De deelnemers worden hier tijdig van op de hoogte gebracht.
4) Deelnemers die zich rechtmatig hebben ingeschreven en naar het oordeel van de jury voldoen aan
de gestelde uitgangspunten, dingen mee naar het prijzengeld. Hierover kan niet worden
gereclameerd.
5) Wagens dienen op zaterdag 22 februari 2020 om 17.00 uur op de aangeven locatie aanwezig te zijn.
Overige deelnemers dienen zich te verzamelen bij NS station van Boxmeer.
6) De jury begint om 18.00 uur met haar werkzaamheden.
7) Men dingt mee in de categorieën: A) Wagens (leeftijd v/a 18 jaar). B) Wagens ( Jeugd leeftijd t/m
17 jaar). Beide categorieën dingen mee in de Superpoule. C) Loopgroepen,
D) Paren/Enkelingen.
8) Thema c.q. uitbeelding, in relatie met de juiste muziekkeuze, dienen te harmoniëren. Jury criteria
zijn: Carnavaleske invulling - Originaliteit - Opbouw - Verzorging - Verlichting - Muziekkeuze Afwerking - Actualiteit – Presentatie.
9) Het geluidsniveau mag het wettelijk toegestane 105 DB niet overschrijden. Bij constatering
hiervan zal de organisatie tot uitsluiting overgaan.
10) De prijscategorie waarvoor men zich inschrijft, dient reëel verifieerbaar te zijn.
11) Deelname door jeugd t/m de leeftijd van 12 jaar in de categorie loopgroepen / paren / enkelingen
kan alleen onder begeleiding van 1 volwassene op maximaal 4 jeugdige deelnemers.
12) Deelnemers zijn verplicht het startnummer op een voor de jury duidelijk zichtbare plaats aan de
voorzijde te bevestigen of te dragen. Startnummer moet meegenomen worden naar de
prijsuitreiking ivm innen prijs.
13) Na sluiting van de inschrijftermijn voor wagens ( zie punt 20), wordt binnen 1 week door de
keuringscommissie ’n afspraak gemaakt om de ingeschreven wagen te komen keuren. Hierbij
wordt getoetst op basis van kwaliteit en de gestelde uitgangspunten. Deze toetsing is eenmalig.
Tegen afkeuring bestaat geen beroepsmogelijkheid. De overige deelnemers ontvangen, na sluiting
van hun inschrijving (zie punt 21) het startnummer binnen 4 werkdagen thuis.

14) Voor wagens geldt: Max. Breedte 2.80 mtr. en Max. Lengte 18 mtr. Afstand tussen weg en opbouw
minstens 30cm.
15) Buiten de route zijn zowel personen als voertuigen verplicht zich te houden aan de
Algemene Verordening voor de gemeente Boxmeer(APV) het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens(RVV), en de Wegen Verkeers Wet (WvW 1994.)
16) Wagens dienen in het bezit te zijn van ’n goedgekeurd brandblusapparaat, een sleepkabel en een
geldige W.A verzekering voor het voertuig of het trekkende voertuig. Deelnemers dienen zich op de
daarvoor bestemde plaatsen op de wagen te begeven met een maximaal aantal van 20 personen.
Tevens zijn zij verplicht te zorgen voor een veilige begeleiding tijdens de optocht.
17) Chauffeurs van de wagens dienen over het vereiste, geldige rijvaardigheidspapier te beschikken en
zijn verplicht bij de wagen te blijven.
18) Definitie wagen: een voertuig op 4 of meer wielen, die aan het verkeer mogen deelnemen. De wijze
van voortbeweging tijdens de optocht is niet van belang. Skelters, bolderwagens, grasmaaiers e.d.,
worden niet als wagen aangemerkt mits deze kentekenplichtig zijn.
19) Het voeren van reclame dient men vooraf met de optochtcommissie te verifiëren. Indien men
zonder vooroverleg, toch reclame-uitingen meevoert, vervalt het recht op prijzengeld.
20) Mede i.v.m. veiligheid is het deelnemers verboden om:
 Alcoholische drank in de optocht mee te voeren en/of te nuttigen
 Brandende attributen mee te voeren als fakkels, olielampen, kaarsen etc.
 Stilstaande acts zijn niet toegestaan i.v.m. doorstromingsproblemen optocht.
 Ongewenste discriminatie te propageren in welke vorm dan ook
 Toeschouwers, deelnemers, belangstellenden etc. te duperen met bv: water, schuim,
chemische middelen e.d. in welke vorm dan ook.
Bij overtreding, van bovengenoemde regels volgt, onherroepelijke diskwalificatie en dus het recht
op vergoedingen en kan men uit de optocht worden verwijderd.
Serpentines, confetti e.d. uitdelen van premiums etc. is wel geoorloofd, echter mag dit geen hinder,
beschadiging of letsel veroorzaken.
N.B. Voor alles geldt: De veroorzaker is aansprakelijk, niet BCV De Geitenbok
20) Inschrijven kan men op onze infoavond, tijd en locatie volgt, evenals bij:
 Pub Esser, Steenstraat 37, Boxmeer.
 Via Internet: lichtjesoptocht@degeitenbok.nl
 Inschrijftermijn voor alle deelnemers sluit uiterlijk op zondag 2 februari 2020.
21) Bestaande wagens die reeds eerder hebben deelgenomen aan de lichtjesoptocht, worden niet
toegelaten. Bij constatering van dit feit na het starten van de optocht, vervalt het recht op
prijzengeld.
22) Ieder die zich inschrijft conformeert zich aan dit reglement.
23) Aanwijzingen van de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd.
24) Tijdens de optocht worden er foto`s gemaakt die voor BCV doeleinden gebruikt worden.
25) Namen, adressen en banknummers die op het inschrijfformulier vermeld moeten worden zullen in
een beveiligd excel bestand worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt worden om het eventuele
prijzengeld uit te betalen.
26) In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie.
Deelnemers die alsnog hun “lichtje willen opsteken”, kunnen dit doen bij: Kitty Guntlisbergen,
Telefoon: 06-20179071, e-mail: lichtjesoptocht@degeitenbok.nl

