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De organisatie van de optocht is in handen van ACS de Nachtuuln (ACS).
Grote wagens verzamelen tussen 12.00 en 12.45 uur op het industrieterrein te Eede. Overige wagens
dienen zich tussen 13.00 en 13.30 uur te melden bij de Optocht Coördinatie Post op de kruising
Bootstraat/Eedeweg/Verloren Kostje. Hier worden de wagens gecontroleerd op juiste inschrijving.
Hierna opstellen op de aangewezen plaats. Groepen en Individuele deelnemers dienen uiterlijk om
13.45 uur hun plaats ingenomen te hebben in de Bootstraat.
Wagens, Groepen en Individuele deelnemers dienen zich te houden aan de aangewezen plaats in de
optocht.
Veiligheid gaat voor alles. Er lopen kleine kinderen mee in de optocht. Chauffeurs van wagens dienen
voldoende afstand te houden.
Zorg dat uw verzekering in orde is. Deelname is op eigen risico.
Wagens mogen niet door dieren voortgetrokken worden.
Wagens, Groepen en Individuele deelnemers dienen de optocht volledig uit te rijden/lopen.
Deelnemers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun creatie/wagen qua bouw en afmetingen het
volledige parcours kan afleggen.
Het gebruik van alcoholhoudende drank door chauffeurs van wagens tijdens de optocht is niet
toegestaan. Uiteraard dienen de chauffeurs alcoholvrij aan de start te verschijnen.
Alle overige deelnemers let op jullie drankgebruik, bij misbruik kan dit jurypunten kosten.
Degenen die onderwerpen uitbeelden die kwetsend kunnen zijn voor personen en/of groepen
personen kunnen door ACS van (verdere) deelname worden uitgesloten.
Het gebruik van confetti is alleen toegestaan op de opstelplaats in de Eedeweg, op de Kaai en op het
Kaaiplein. Deelnemers die confetti strooien op andere plaatsen tijdens de optocht worden niet
opgenomen in de einduitslag en krijgen geen prijs uitgekeerd. Het gebruik van confetti mag in het
algemeen niet hinderlijk of schadelijk zijn voor andere deelnemers, toeschouwers en omwonenden.
Confettispuiten mogen alleen op de wagens worden gebruikt.
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen aan BUMA/STEMRA en SENA.
De aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en ACS tijdens de optocht dienen onmiddellijk te
worden opgevolgd.
Door een jury zal op basis van door ACS vastgestelde criteria punten worden toegekend. Op basis
hiervan wordt de einduitslag per categorie vastgesteld. De uitslag van de jury is bindend.
Deelnemers dienen bij inschrijving toestemming te geven dat er foto’s en/of videobeelden van
deelnemers gemaakt mogen worden en geven toestemming aan ACS De Nachtuuln om deze foto’s en
videobeelden te publiceren op o.a. facebook/instagram/website/carnavalskrant en eventueel andere
media.
Bij niet nakoming van dit reglement voor en/of tijdens de optocht zal door de jury punten in mindering
worden gebracht.
Bij ernstige overtredingen van het reglement voor en/of tijdens de optocht kan de organisatie
besluiten de betreffende wagens, groepen of individuele deelnemers uit te sluiten van (verdere)
deelname en/of niet op te nemen in de einduitslag.
In alle gevallen waarin dit reglement van de optocht niet voorziet, beslist het bestuur van ACS.

Route optocht:
Opstelling: Bootstraat en Eedeweg. Route: Eedeweg, Kaai, Haven, Peurssensstraat, Sassenstraat, Weststraat,
Brouwerijstraat, Verloren Kostje, Eedweg, Kaai, Haven

