Samenvatting Reglement Kinderoptocht voor kinderen
- Je doet mee aan de optocht op eigen risico. Als iemand schade lijdt
door jouw deelname is de BAK daarvoor niet aansprakelijk.
- Om mee te kunnen doen aan de optocht, moet je in Boemeldonck
wonen. Als je met een club meeloopt moeten de meeste leden van de club in
Boemeldonck wonen.
Je kunt meedoen totdat je zestien jaar bent. Zit je in een club, dan moet de
meerderheid onder de 16 jaar zijn. Is de meerderheid 16 jaar en ouder, dan moet je
meedoen met de grote optocht.
Met wat je hebt gemaakt, mag je niet aan andere optochten hebben
meegedaan. Wat je hebt gemaakt mag ook niet gebruikt worden in
de grote optocht op zondag. Alleen de prijswinnaars krijgen een
uitnodiging om op zondag mee te rijden, al is dat niet voor de prijzen
in die optocht.
Je moet je inschrijven op de inschrijfmiddag die in Modern Prinsenbeek
wordt aangekondigd.
Je geeft zelf aan in welke categorie je wil meedoen. De BAK kan dat
in overleg met jou veranderen.
-

Je kunt alleen meedoen met iets dat je zelf hebt gemaakt.

-De optocht heeft de volgende categorieën:
- DKK: Individuelen, duo’s en trio’s, niet gemotoriseerd, door kinderen
zelf gebouwd.
- DKO: Individuelen, duo’s en trio’s, niet gemotoriseerd, met hulp van
ouders/volwassenen gebouwd.
- CKK: Groepen van vier of meer kinderen, met of zonder wagentje,
niet gemotoriseerd, door kinderen zelf gebouwd. Het belangrijkste zijn de
personen in de groep en niet het wagentje. Het wagentje is bijzaak, of het is
een accessoire.
- CKO: Groepen van vier of meer kinderen, met of zonder wagentje,
niet gemotoriseerd, met hulp van ouders/volwassenen gebouwd. Ouders of
volwassenen hebben meer gedaan dan alleen lassen.
- BKK: Groepen van vier of meer kinderen, met een wagentje, niet
gemotoriseerd, door kinderen zelf gebouwd door middel van las- gaas- en
plakwerk. Ouders/volwassenen mogen met laswerkzaamheden helpen. De
rest wordt door de kinderen gedaan.
- BK: Wagens tot zes meter hoogte en alle gemotoriseerd voortbewogen
bouwsels, door kinderen zelf gebouwd.
- AK: Wagens tot zes meter hoogte en alle gemotoriseerd voortbewogen
bouwsels, met hulp van ouders/volwassenen gebouwd.
Als wat je hebt gemaakt met een motor wordt voortbewogen, kom je
in de AK of BK categorie terecht.
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-

Je moet de route volgen die de BAK heeft uitgezet.

Je moet het nummer dat je vooraf kan ophalen op een goed zichtbare
plaats vastmaken.
Je mag tijdens de optocht geen andere deelnemers inhalen of je door
anderen laten inhalen.
Je moet het tempo van de deelnemer voor jou volgen, houd wel
voldoende afstand en als je met een groep bent, moet je zoveel
mogelijk bij elkaar blijven.
-

Pas aan het einde op de Markt stop je met de optocht.

De BAK heeft mensen aangewezen die de optocht mee regelen.
Je moet je op tijd bij hun melden en hun aanwijzingen volgen. Wijs
iemand binnen de club aan die contactpersoon voor de commissaris is.
- De Bouw Advies Commissie kan tijdens het bouwen de stevigheid
van de wagen komen controleren. Al blijf je zelf verantwoordelijk
voor de veiligheid van de wagen.
Een wagen mag niet breder zijn dan vier meter en niet hoger dan
zes meter. Polyester mag je niet gebruiken en je moet altijd makkelijk
bij de apparatuur zoals een aggregaat kunnen. Op een wagen in de AK of BK moet
altijd een brandblusser aanwezig zijn.
De BAK kan vooraf de hoogte van de wagen komen controleren. Als
dan blijkt dat de wagen te hoog is, moet je die lager maken, anders
krijg je strafpunten: één punt per centimeter.
Als de karnavalswagen door een tractor wordt geduwd of getrokken,
moet die tractor in dezelfde lollige sfeer als de wagen verbouwd zijn.
Het moet een goede tractor zijn en hij moet verzekerd zijn.
Als de BAK vindt dat jullie wagen niet stevig genoeg gebouwd is en
gevaar oplevert voor jullie zelf of het publiek, dan moet je de optocht
verlaten.
Het drinken van alcohol is verboden, dat geldt ook voor jullie begeleiders
die meelopen of meerijden
Als je pech hebt, regelt de commissaris van de BAK dat je even aan de
kant kan staan om te repareren.
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Als jullie ook op de wagen staan, moeten jullie daar altijd snel vanaf
kunnen. Er mogen niet meer dan 40 personen per club bij een wagen
meelopen of op de wagen aanwezig zijn. Er mogen er niet meer dan elf
voor de wagen lopen.
Als jullie een stukje opvoeren voor het publiek, moet dat wel zo snel
gebeuren dat de optocht gewoon kan doorrijden. Het publiek moet het
ook leuk vinden om erbij betrokken te worden.
Je mag geen reclame voeren, dieren meenemen, vuurwerk afsteken,
onsmakelijke of kwetsende dingen uitbeelden en rottigheid uithalen. Ook
mag je geen viezigheid rondstrooien.
-

De muziek mag niet te hard staan

-

De club die wint in de categorie BK, krijgt voor een jaar de wisselbeker.
###
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