Stichting “de Peeënstekers”
centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen
aanmeldingsformulier optocht(en) Peeënrijk 2020
Deelnemers van buiten de gemeente Dongen zijn uitgesloten van deelname aan de optocht(en) Peeënrijk. De deelnemer moet voor het
merendeel binnen de gemeentegrens van Dongen wonen en/of werken. Bij twijfel dient dit na alle tevredenheid te worden aangetoond aan
de commissie optochten. Bij twijfel geldt uitsluiting, dit is mogelijk tot aan de start van de optocht(en). Eventuele gemaakte kosten kunnen
niet worden verhaald op de organisatie, commissie of stichting de Peeënstekers.

Ondergetekende,
(voor- + achternaam invuller, voor deelnemers onder de 18 jaar dit deel invullen door een meerderjarige)

Telefoon

e-mail:

verklaart dat hij/zij, met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid, hoofdelijk kan en mag optreden als
vertegenwoordiger van de door hem opgeven deelnemer(s).
Meldt (zich) aan als deelnemer van de optochten in het Peeënrijk:
Naam:
(naam C.V. / Kapel / Groep / Individueel zoals deze vermeld zal worden op het juryformulier)

omschrijving / titel:
(wordt vermeld op het juryformulier, Uw deelname is hieraan herkenbaar in optocht)

Neemt deel aan:
 Grote optocht (zondagmiddag 23 februari 2020)
Deelnemers aan de grote optocht moeten een minimale leeftijd van 13 jaar
hebben bereikt of reeds het voortgezet onderwijs volgen, tenzij onder
begeleiding van een volwassene

 Kinderoptocht (maandagmiddag 24 februari 2020)
Deelnemers aan de kinderoptocht hebben een maximale leeftijd van 12 jaar

In de categorie:
 individueel
 groep
 wagens

personen (1 of 2 maximaal)
personen
personen rond wagen

In de categorie:
 individueel
 kleine groep
 grote groep

personen (1 of 2 maximaal)
personen (3 tot 10 maximaal)
personen

 Lampkesoptocht (dinsdagavond 25 februari 2020)
Deelnemers aan de lampkesoptocht moeten minimaal deel hebben genomen
aan de grote en/of kinderoptocht.

Aanvullende gegevens deelnemer:
Muziek aanwezig ?
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Afmeting wagen:

Bouwadres: Naam:
Straat:
Ja / Nee / Live
Plaats:
Telefoon:
Lengte :

m1

Breedte:

m1

Hoogte:

m1

maximale advies afmeting respectievelijk 12m¹ lang, 3m¹ breed en 6m¹ hoog

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart ondergetekende dat hij/zij het reglement optochten Peeënrijk rev. D (20 december
2018) in goede orde heeft ontvangen, en zich akkoord te verklaren met de inhoud ervan. Ook verklaart ondergetekende dat hij/zij zich
inschrijft als deelnemer uit de gemeente Dongen, rekening houdend met de voorwaarden als omschreven op dit inschrijfformulier.
Tenslotte verklaart ondergetekende dat hij/zij alle tot de deelnemer(s) behorende personen in kennis te stellen van het reglement en
voorwaarden als vermeld en toe te zien op de naleving hiervan.

Alcoholgebruik door chauffeurs en begeleiders verboden.
Overige deelnemers wordt vriendelijk doch dringend
verzocht alcoholgebruik te matigen. Aanwijzingen van de
organisatie en bevoegd gezag dienen te wordt opgevolgd.
Overtreding zal leiden tot onmiddelijke uitsluiting van
optocht en jurering.

(handtekening vertegenwoordiger)

(plaats en datum van ondertekening)

Inleveradressen: Gaarde 51, optochten@peeenstekers.nl of info@peeenstekers.nl.
Inschrijfformulier inleveren uiterlijk 9 februari 2020 bij een van bovenstaande adressen. Ophalen van startnummers voor alle optochten op
zaterdag met carnaval tussen 11.00u en 12.00u in de residentie (Janssen & Janssen). Het laatste nieuws over optochtroutes, tips etc. kunt
U vinden in ‘t Peeke, www.peeenstekers.nl en andere plaatselijke media.

