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Algemeen Optochtreglement Grote Bornse Carnavalsoptocht 

d.d. 8-10-2019. 

1. Deelname aan de optocht is alleen mogelijk na inschrijving en na bevestiging van 
deelname door de Optochtcommissie. 

2. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. 
3. Stichting Borns Carnaval (SBC) en de onder haar verantwoordelijkheid werkende 

Optochtcommissie kan, als organisator van de carnavalsoptocht, nimmer aansprakelijk 
gesteld worden voor schade ontstaan voorafgaand, tijdens of aansluitend aan de Bornse 
Carnavals Optocht. 

4. Voor alle categorieën geldt dat minimaal een persoon van de deelnemers de minimale 
leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt. 

5. Ook voor deelnemende kinderen en kindergroepen geldt dat er, in verband met de 
veiligheid, minimaal een volwassene mee moet lopen. 

6. Aanwijzingen gegeven door leden van de Optochtcommissie, verkeersregelaars en politie 
dienen onmiddellijk en strikt te worden opgevolgd. 

7. Tijdens de opstelling van de optocht mag een wagen niet onbeheerd worden gelaten. 
8. Het is niet toegestaan om reclame, in welke vorm dan ook, in de voorstelling te 

verwerken. Het voeren van een firmanaam wordt reeds als reclame-uiting beschouwd. 
9. Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten 

waardoor gevaar, schade en/of hinder ontstaat of kan ontstaan. Eventuele veroorzaakte 
schade en/of andere gemaakte kosten zullen op de deelnemer(s) worden verhaald. 

10. Discriminerende, seksistische, maatschappelijk of politiek gevoelige en/of 
aanstootgevende voorstellingen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan en worden 
uitgesloten van deelname. 

11. Deelnemers dienen het vallen van gaten in de optocht te voorkomen. Indien een 
deelnemer of groep een “act” wil uitvoeren dient dit uitsluitend in voorwaartse richting 
plaats te vinden. 

12. Het is niet toegestaan om voorafgaand, tijdens en bij ontbinding van de optocht vuurwerk 
en/of rookbommen te ontsteken. Ook het op andere wijze veroorzaken van knallen is 
verboden. 

13. Het meevoeren, nuttigen of aannemen van alcoholische dranken is voorafgaand aan en 
tijdens de optocht ten strengste verboden voor allen die deelnemen. 

14. Het is niet toegestaan om materialen te gooien, uit te delen of te gebruiken die hinderlijk, 
belastend of vervuilend zijn voor milieu, deelnemers, toeschouwers of omwonenden zoals 
vloeistoffen, spuitbussen, confetti, stro, hooi, zaagsel, versnipperd papier, etc. 
Schoonmaakkosten voortvloeiend uit het overtreden van deze regel, zullen op de 
deelnemers worden verhaald. 

15. Het strooien of werpen van snoepgoed of kleine cadeautjes is ten strengste verboden. 
16. Het uitdelen van snoepgoed is verboden. 
17. Uitdelen van kleine cadeautjes, niet zijnde reclame-uitingen, is wel toegestaan. 
18. Het voeren van (potentieel gevaarlijke) special effects, en met name het gebruik van bal- 

en/of confettikanonnen hierbij, is nadrukkelijk verboden. 
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19. Een los voorwerp of object dat langer en/of breder en/of hoger is dan 2,5 meter dient 
voor aanvang van de optocht ter keuring aan de optochtcommissie te worden 
aangeboden. 

20. LET OP! Er is een beperking aangaande het geluidsniveau. Het maximale aantal decibellen 
uit geluidsinstallaties mag niet hoger komen dan 90 DB. Er worden metingen verricht naar 
het geluidsniveau. 

21. Het maximale aantal decibellen uit geluidsinstallaties mag voor (dus bij aanrijden en 
tijdens de opstelling) en na (ontbinding) de optocht niet hoger komen dan 75 DB.  

22. In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de 
SBC of de optochtcommissie namens haar. 

23. Bij overtreding van onderhavig reglement volgt uitsluiting van jurering of zelfs 
onmiddellijke verwijdering uit de optocht. De beoordeling hiervan berust bij het bestuur 
van de SBC of de leden van de optochtcommissie namens haar. 

24. Het in beroep gaan tegen beslissingen genomen door het bestuur van de SBC of de leden 
van de optochtcommissie namens haar, is niet mogelijk. 

25. Voor alle bovenstaande bepalingen geldt: de optochtcommissie en/of haar 
afgevaardigden kunnen op elk moment disciplinaire maatregelen nemen.  

26. Bij een eerste (kleine) overtreding wordt er een officiële waarschuwing gegeven. Dit 
betekent onverwijld een aftrek in de punten voor de jurering. 

27. Bij een tweede / dan wel een grote overtreding volgt verwijdering uit de optocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


