Kléén Groot Gemertse Optocht
Jeugd G.C.S. De Drumknaauwers

OPTOCHTREGELEMENT 2021

Optocht regelement

DOEL
Jaarlijks trekt er door Waeverstad op Carnavalszondag een prachtige optocht voorbij. Door de welbekende
Corona virus die de wereld teistert zal deze voor het eerst in vele jaren niet door kunnen gaan. Wij als
Drumknaauwers Jeugd vonden dat we dat niet konden laten gebeuren. Geïnspireerd door Legomasters
organiseren we tóch een optocht, maar dan wel corona proof.
We bieden bouwers van alle leeftijden, maar vooral gericht op de jeugd, de mogelijkheid om hun creativiteit te
uiten met LEGO in een digitale optocht. Deze optocht wordt op Carnavalszondag en Valentijnsdag 14 februari
2021 uitgezonden.
Wij dagen alle Gemert-Bakelnaren uit om een mooie creatie van LEGO te maken en zich aan te melden.

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de optocht kan digitaal via het formulier op www.drumknaauwers.nl.
De uiterlijke inschrijfdatum is 31 januari, let op, dat is al over twee weken. Door je in te schrijven ga je
akkoord met voorwaarden in dit document en de genoemde uiterste data.
De organisatie behoud het recht, ongeacht de reden, een inschrijving uit te sluiten. Bij meer inzendingen dan
startplekken krijgt de jeugd voorrang.
Vragen over de optocht en/of het regelement kunnen gesteld worden via de Opperkoter via
voorzitter.jeugd@druknaauwers.nl

DE OPTOCHT
De optocht wordt opgenomen en online beschikbaar gesteld via social media op Carnavalszondag 14 februari
2021. Houd onze sociale media en website in de gaten voor meer details.
De prijsuitreiking volgt direct na de optocht.
Categorieën
Er zijn drie categorieën waarvoor ingeschreven kan worden:
- Eenlingen
- Groepen
- Praalwagens
Motto
Het motto van de optocht is:

Corona krijgt ons carnavalsvierders niet klein!

Page 2 of 4

Optocht regelement

VOORWAARDEN AAN DE CREATIES
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de creaties.
Materiaal
Alleen bouwmaterialen van LEGO (incl. LEGO Technic en LEGO Friends) zijn toegestaan. Duplo en andere
materialen zijn uitgesloten.
Er mogen voor logo’s, motto’s of namen stickers of plakletters gebruikt worden. Let op, reclame uitingen zijn niet
toegestaan.
Eenlingen
De basis van een eenling is een minifig. Deze minifig moet zelfstandig blijven (dus in evenwicht zijn) op een
klein rijdend plaatje.
Groepen
Groepen verplaatsen zich op een platte kar. De afmetingen zijn hetzelfde als voor een praalwagen. Echter
dient de hoogte zo laag mogelijk gehouden te worden. Ook hier geldt dat de basis voor de figuren een
minifig is.
De platte kar mag zicht voortbewegen door een trekkend voertuig.
Praalwagen
De praalwagen, exclusief trekkend voertuig, voldoet aan de volgende maximale afmetingen:
12cm breed (15 noppen), 35cm lang (44 noppen) en 22cm hoog (bricks)
De wagen moet uiteraard voorzien zijn van wielen.
Minifigs dienen zich allen op de praalwagen te bevinden.
De praalwagen mag voorzien zijn van automatisch bewegende delen. Zorg zelf voor batterijen en een
instructie voor de organisatie bij het inleveren van je creatie. Let op, de bewegende delen mogen niet ver
buiten de genoemde maximale afmetingen komen.
Trekkend voertuig
Loopgroepen en praalwagens mogen door een trekkend voertuig voortgetrokken worden.
Dit mag een standaard LEGO voertuig zijn of een eigen (LEGO) creatie. Het voertuig dient door een volwassen
minifig bestuurd te worden.
Uitingen
Stickers of plakletters zijn toegestaan voor het aanbrengen van namen, logo’s een slogan.
Reclame, in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
Discriminerende of kwetsende uitingen zijn niet toegestaan.
Strooien
Het strooien van snoep en gebruik van confetti kanonnen is niet toegstaan.
Drankgebruik
De richtlijnen van NIX18 zijn van toepassing op de optocht. Eveneens geldt een drankverbod voor de chauffeurs
van de trekkende voertuigen. Tijdens de optocht zullen BOA’s of politie controles uitvoeren en eventuele
overtreders verwijderen uit de optocht.
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Geluid
Het maximale geluidsniveau is 85dB. De organisatie zal hierop controleren en kan op basis daarvan een
deelnemer uit de optocht verwijderen.
Veiligheid
We raden aan om een brandblusser aan te brengen op elk voertuig.

BEOORDELING
De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:
- Originaliteit
- Creativiteit
- Afwerking
- Uitstraling
- Motto
De uitslag van de jury in bindend en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.
Onder de winnaars worden leuke prijzen vergeven.

INLEVEREN / OPHALEN CREATIE
Inleveren
Inleveren van de creatie kan vanaf het moment van inschrijven en tot uiterlijk 6 februari 2021.
Maak voor het inleveren een afspraak door te bellen of een berichtje te sturen naar: 06-46598634
Het adres is:
Bart Vissers
Fliere 33
54522DM Gemert
Zorg voor een degelijke verpakking van je creatie. Zodat er geen onderdelen verloren gaan of je bouwwerk stuk
gaat. Zorg ook dat je naam en contactgegevens zijn bijgevoegd.
Ophalen
Na het afronden van de filmopnames kunnen de creaties worden opgehaald. Je ontvangt een bericht van de
organisatie om dit af te stemmen. Dit bericht volgt uiterlijk 15 februari.
Verantwoordelijkheid
De organisaties zal de creaties met uiterste zorgvuldigheid behandelen en er alles aan doen om deze terug te
bezorgen zoals deze ook ontvangen is. Echter kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies of
beschadiging van onderdelen.

TOEPASSING REGELEMENT
In alle gevallen waarin dit optocht regelement niet voorziet, beslist de organisatie van de Kléén Groot
Gemertse Optocht, handelend onder de goedkeur van G.C.S. De Drumknaauwers.
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