REGLEMENT KERMISOPTOCHT
1. De zelf te bouwen wagens dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 1 juni bij het
secretariaatsadres* te zijn opgegeven, alsmede het adres waar de wagen wordt gebouwd.
Minimaal 1 week voor de kermis dient er een korte beschrijving te worden aangeleverd over het
te bouwen onderwerp (dit met betrekking tot het jureren en vermelding in het programmaboekje).
2. De gehuurde c.q. gekochte wagens dienen 2 weken voor de kermis bij het secretariaatsadres* te
zijn opgegeven.
3.

Voor iedere grote wagen, zelf gebouwd, gehuurd of gekocht, wordt € 150,- startgeld gegeven.

4.

Wagens die uitsluitend voor de kermisoptocht in Keijenborg worden gebouwd, vallen onder de
categorie 'zelfgebouwde wagens'. Wagens die reeds elders in een optocht hebben meegedaan c.q.
eerder aan het publiek getoond zijn, vallen onder de categorie 'gehuurde/gekochte wagens'.

5.

Door een controlecommissie wordt enkele weken voor de optocht gecontroleerd of de zelfgebouwde
wagens daadwerkelijk voor de kermisoptocht in Keijenborg worden gebouwd.

6.

Minimale afmetingen voor grote wagens zijn: 4 meter lang en 2 meter breed.

7. In de categorie 'vrije klasse' kunnen wagens meedoen die niet aan de afmetingen voldoen van de
grote wagens, maar waarin ook loopgroepen en/of fietsen kunnen meedoen die niet bij de jeugdcategorie horen. Het prijzengeld is afhankelijk van de deelname in deze categorie en wordt door
het bestuur vastgesteld.
8. Wagens die meedingen naar een prijs, dienen i.v.m. jurering uiterlijk 12.00 uur gereed te staan langs
de Hengelosestraat richting Past. Thuisstraat. Van de optochtcommissie ontvangt u vervolgens een
signaal wanneer u zich dient op te stellen voor de optocht in de Geltinkweg.
9. Wagens worden voorzien van een startnummer.
10. De prijzen worden in drie categorieën verdeeld, te weten:
 categorie voor zelfgebouwde wagens
 categorie voor gehuurde/gekochte wagens
 categorie 'vrije klasse'
11. Drie extra prijzen voor de categorie zelfgebouwde wagens zijn:
 originaliteitsprijs; voor de wagen die het meest opvallend is qua onderwerp en bouw.
 aanmoedigingsprijs; voor de wagenbouwers die een steuntje in de rug hebben verdiend.
 publieksprijs; voor de wagen die de meeste stemmen krijgt van het publiek tijdens de optocht.
12. De 1ste prijs voor de categorie zelfgebouwde wagens is een beker met een wisselbeker en een
geldbedrag van € 400,- (startgeld inbegrepen).
13. De 1ste prijs voor de categorie gehuurde/gekochte wagens is een beker en een geldbedrag van
€ 200,- (startgeld inbegrepen).
14. Tijdens de kermisoptocht zal een sponsorwagen meerijden waarvan de opbrengst evenredig over
het aantal zelfgebouwde wagens verdeeld zal worden.
Het is niet toegestaan op de individuele wagens eigen reclameborden te plaatsen en/of tijdens de
optocht te collecteren voor welk doel dan ook.
15. De wisselbeker voor de categorie zelfgebouwde wagens kan men behouden wanneer men deze
beker 3 maal achtereen of 5 maal in totaal heeft weten te winnen. Bij een nieuwe wisselbeker
zal de stand voor alle zelfgebouwde wagens weer beginnen bij 0.

16. De politie behoud zich het recht de bestuurders/-sters van de trekkende voertuigen voor en tijdens
de optocht te controleren op alcoholgebruik in het kader van een rijverbod artikel 8 RVV.
17. Voor de schoolgaande jeugd die mee willen doen met de optocht zijn drie categorieën beschikbaar:
 kleine wagens
 versierde fietsen
 loopgroepen
18. De schoolgaande jeugd die meedoen met een kleine wagen, versierde fiets of loopgroep hoeven zich
niet vooraf op te geven maar kan zich voor de optocht om 13.00 uur opstellen bij 'Postel Staete' aan
de Past. Thuisstraat waar ze worden ingeschreven en voorzien worden van een startnummer.
19. Alle jeugdige deelnemers voor de categorieën kleine wagens, versierde fietsen en loopgroepen zullen
een geldprijs ontvangen en de 1ste prijzen in deze categorieën zullen een beker ontvangen.
20. Een gemotoriseerd trekkend voertuig dient verzekerd te zijn (de bestuurder hiervan is hoofdelijk
aansprakelijk), dit geldt voor zowel de grote als kleine kermiswagens. Het bestuur van het
Schuttersgilde en/of het bestuur van de Stichting Evenementen van het Schuttersgilde 'St. Jan'
Keijenborg kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele toegebrachte schade aan
derden tijdens de kermisoptocht.
21. Deelnemers doen mee op eigen risico.
22. Het bestuur van het Schuttersgilde en/of het bestuur van de Stichting Evenementen van het
Schuttersgilde 'St. Jan' Keijenborg kan te allen tijde een wagen, die niet voldoet aan redelijke
schoonheidseisen en/of fatsoensnormen uitsluiten van deelname aan de kermisoptocht.
23. Over punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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