
 
 

 Reglementen Optocht Stichting Carnaval Mill 
 
 

1. Uitsluitend landbouwtractoren met een maximaal vermogen van 100 pk zijn in 
de optocht toegestaan, deze dienen aan de eisen van de R.D.W. te voldoen. 

2. Het is verplicht om langs een trekkend gemotoriseerd voertuig zowel links als 
rechts een begeleider van uw groep te laten lopen, dit voor de veiligheid van het 
publiek.  Maximum snelheid is 5 Kilometer per uur. 

3. Chauffeurs van Tractoren tussen 16 en 18 jaar dienen een tractor rijbewijs te bezitten en 
op verzoek te tonen. 

4. Het is verboden voor bestuurders van gemotoriseerde voertuigen alcoholische dranken te 
nuttigen voor en tijdens de optocht. 

5. Glaswerk en blikken zijn verboden. Plastic flessen zijn wel toegestaan. Dit geldt zowel 
tijdens de optocht als voor en na de optocht. Indien men Glaswerk constateert op de 
wagen wordt men uitgesloten van deelname. 

6. Probeer een goede afstand te houden zodat de optocht een goed verloop kan hebben. 
7. Wagens of andere uitbeeldingen die aanstootgevend zijn aan de openbare zeden en 

eerbaarheid, zullen niet mogen deelnemen en worden vooraf uitgesloten. 
8. Het is niet toegestaan om vlamvattende, brandbare stoffen of gassen in de optocht mee te 

voeren, denk aan B.V: hooi, stro, barbecue, dit op last van de brandweer en het 
gemeentebestuur. 

9. Aggregaten mogen niet meer dan 10 KVA aan vermogen hebben, geluidsinstallaties mogen 
niet meer dan 85 DBA produceren, gemeten op 3 meter afstand van de geluidsboxen. 

        De gemeente stelt ons verplicht om te hoge decibels uit muziek installaties te  
sommeren te verzachten, uitschakelen of desnoods uit de optocht verwijderen.   

10. Geen vernederende, spottende of racistische uitlatingen naar andere deelnemers en of 
publiek. 

11. Iedere deelnemer schikt zich geheel naar de instructies van de organisatie van SCM.  
Alle deelnemers dienen zowel aan de voor- als achterzijde hun startnummer duidelijk 
zichtbaar te tonen. 

12. Iedere deelnemer dient te zorgen om op tijd op de aangewezen plaats aanwezig te zijn 
zoals vermeld in de aanmeldbrief. 

13. Deelname is geheel op eigen risico, dus aangebrachte schade aan derden zijn geheel voor 
rekening van de deelnemer, voor, tijdens en na de optocht. 

14. Alle deelnemers zijn verplicht een WA verzekering te bezitten. 
15. Gelieve boven de 18 jaar  tijdens de optocht geen alcoholische dranken te gebruiken. 

Gebruik onder 18 jaar is wettelijk verboden !. 
16. Indien U snoep of reclame materiaal wenst te verspreiden, doe dit dan op een veilige 

manier en niet gooien naar voren of achteren het publiek in, dit om ongevallen te 
voorkomen. 

17. Prijzen dienen afgehaald te worden tijdens de prijsuitreiking, daarna vervalt het recht op 
de prijs. U dient dus aanwezig te zijn en uw startnummer in te leveren. 

18. Indien men zich niet houdt aan dit reglement kan de organisatie van de Stichting Carnaval 
Mill U uit de optocht verwijderen. 

19. Bij eventuele onvoorziene situaties of ongelukken direct melden bij de organisatie / Jury 
leden.   
 
 

 
Wij wensen U een mooie en gezellige optocht toe, en uiteraard veel succes. 

De Optochtcommissie van Stichting Carnaval Mill. 


