Betreft: Carnavalsoptocht 2018
Beste carnavalsvrienden,
Op zondag 11 februari a.s. organiseren wij weer de jaarlijkse grote carnavalsoptocht
in Papgat. Wij hopen dat ook deze keer weer een groot publiek kan genieten van een
schitterende optocht.
Uw medewerking aan de optocht stellen wij ten zeerste op prijs.
Potentiële deelnemers aan de optocht kunnen zich gratis inschrijven in een van de
5 voorkomende categorieën. Op het bijgevoegde inschrijfformulier treft u een nadere
toelichting aan op deze categorieën. Carnavalsstichting Papgat stelt per categorie
meerdere prijzen beschikbaar. Zoals elk jaar wordt er ook weer een publieksprijs
toegekend. Het reglement voor de optocht is te downloaden van www.papgat.com.
JURERING
Het is de bedoeling dat de optocht boeiend is en vooral niet op die van vorig jaar lijkt.
Om dit te bereiken zijn steeds nieuwe ideeën nodig. De optocht dient zoveel mogelijk
een wisselwerking tussen deelnemers en publiek te bewerkstelligen. Deelnemers
dienen dan ook zo veel mogelijk het publiek actief bij de optocht te betrekken.
De uitwerking dient speels, beweeglijk, levendig, muzikaal, humoristisch etc. te zijn,
met andere woorden: carnavalesk. Om te voorkomen dat de diverse bijdragen te
rommelig worden wordt er ook op de afwerking gelet.
De PRIJSUITREIKING vindt plaats op zondag 11 februari 2018 om 16.30 uur in de
jeugdtent op de Markt. De volledige uitslag van de optocht wordt na de prijsuitreiking
gepubliceerd op internet www.papgat.com en gedeeld via sociale media.
OPSTELLEN
De deelnemers dienen zich op zondag 11 februari 2018 tussen 11.00 en 12.15 uur
op te stellen achter het volgnummer dat aan iedere deelnemer is toegekend. Elke
deelnemer ontvangt uiterlijk op donderdag 8 februari 2018 het toegekende
volgnummer. Het volgnummer dient tijdens de optocht zowel aan de voor- als aan de
achterzijde duidelijk zichtbaar bevestigd te zijn.
De optocht wordt opgesteld op de Kofferen en de Hertog Hendrikstraat. Hiervoor is
gekozen omdat deze straten door de gemeente Meierijstad afgesloten mogen
worden. Deelnemers kunnen eventueel verzamelen in de aanliggende
horecabedrijven, zich daar omkleden en zo nodig schuilen bij ongunstig weer. Aan
een van de zijden van de bovenvermelde straten vindt u uw volgnummer op een
paaltje in de grond of met krijt aangegeven. U kunt uw startlocatie uitsluitend
bereiken vanaf het Kofferen of vanaf de Hertog Hendrikstraat. In de brief waarin u uw
startnummer krijgt uitgereikt, valt te lezen hoe u uw startlocatie moet benaderen.

!!! LET OP !!! VERTREKTIJD OPTOCHT 12.49 uur (11 voor 1).

De ROUTE is dit jaar gewijzigd en als volgt:
Start: Heuvel, Markt, Borchmolendijk, Lindendijk, Ollandseweg, Van Rijckevorsel van
Kessellaan, Philippusstraat, Coeveringslaan, Ameroyenhof, Neulstraat, Markt,
Heuvel.
FILMOPNAME TV MEIERIJ:
Zonder tegenbericht zal TV Meierij ook dit jaar de opnames van de optocht verzorgen
en wel vanaf de hoek Philippusstraat / Borchmolendijk.
De prinsenwagen staat op ket Kerkplein.
het bijgevoegde inschrijfformulier dient uiterlijk 1 februari 2018 volledig
ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij:
Martijn Fliervoet
Streepenstraat 36
5492 BG Sint-Oedenrode
Of voorzien van handtekening mailen naar: optocht@papgat.com
In verband met het vele werk om de optocht in te delen en uit te werken zal aan de
sluitingsdatum strikt de hand worden gehouden.
Door inlevering van het ondertekende formulier, verklaart de deelnemer op de hoogte
te zijn van het reglement en zich aan de daarin vermelde bepalingen en voorwaarden
te houden.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u veel succes toe met de
voorbereidingen.
Het reglement van de optocht en het ook het inschrijfformulier zijn te downloaden via:
www.papgat.com
Inschrijfformulieren en het reglement zijn ook verkrijgbaar bij:
Martijn Fliervoet, Streepenstraat 36, 5492 BG, Sint-Oedenrode
Namens de Commissie Optocht,

Carnavalsstichting Papgat
Martijn Fliervoet
06-52318818
Bijlage:

Inschrijfformulier (printen en handmatig invullen)
Inschrijfformulier (digitaal in te vullen)

Inschrijfformulier carnavalsoptocht Papgat 2018
Printen en invullen met pen
Ondergetekende schrijft in voor de carnavalsoptocht 2018 en verklaart akkoord te zijn met de voorwaarden
en aanwijzingen van deelneming:

Naam deelnemer

:

Contactpersoon

:

Telefoon

:

Contactadres

:

Postcode

:

Email adres

:

Titel deelname :
Categorie *
opstellen vanaf Kofferen
□ Wagen □□ Voorkeur
Voorkeur opstellen vanaf Hertog Hendrikstraat
□ Kleine groep ( 3 / 7 personen)
□ Grote groep ( 8 of meer personen)
□ Individueel ( 1 of 2 personen)
□ Muziekkorps Bloaskapellen
t

m

LET OP: begeleidende wagen bij andere categorieën max. 2 x 4 m.!

Overige:*

□ Heeft zelf muziek c.q. muziekinstallatie
□ Heeft zelf geen muziek c.q. muziekinstallatie
□ Lengte benodigd bij het opstellen:……………….. meter.
□ De wagen of groep is gekocht
□ Alleen voor categorie wagen, kopie verzekeringsbewijs bijgevoegd
□ Aantal BHV-ers / EHBO-ers / verpleegkundigen: …………..
* Aankruisen wat van toepassing is.
Speciale wensen/opmerkingen :
Bij eventuele bijzondere wensen dient u tijdig contact op te nemen met de Commissie Optocht. Deze kan
echter niet toezeggen dat aan alle bijzondere wensen steeds kan worden voldaan.
Dit inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend, indien nodig samen met een kopie van het
verzekeringsbewijs of groene kaart, uiterlijk op 1 februari 2018 te zijn ingeleverd bij:
Commissie Optocht, Martijn Fliervoet, Streepenstraat 36, 5492 BG Sint Oedenrode of voorzien van
handtekening mailen naar: optocht@papgat.com
Ondergetekende verklaart hiermee het reglement gelezen en begrepen te hebben en hiermee akkoord te
gaan. De ondertekenaar is er zich van bewust dat hij hiermee de verantwoording neemt voor de aangemelde
deelnemers. En dat de stichting Papgat niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade en/of
vervolgschade die voortvloeit uit deelname aan de carnavalsoptocht.
Naam deelnemer / vertegenwoordiger club: ……………………………………………………………………..
Handtekening

Inschrijfformulier carnavalsoptocht Papgat 2018
Vul de rode velden in
Ondergetekende schrijft in voor de carnavalsoptocht 2018 en verklaart akkoord te zijn met de voorwaarden en aanwijzingen
van deelneming:

Naam deelnemer : <naam deelnemer>

Email adres : <email adres>

Contactpersoon

: <contactpersoon>

Telefoon

: <telefoonnummer>

Contactadres

: <contact adres>

Postcode

: <postcode en woonplaats>

Titel deelname

: <titel van uw deelname>

Categorie *

☐ Wagen

Voorkeur opstellen vanaf ☐ Kofferen of vanaf ☐ Hertog Hendrikstraat

☐ Kleine groep ( 3 t/m 7 personen)
☐ Grote groep ( 8 of meer personen)
☐ Individueel ( 1 of 2 personen)
☐ Muziekkorps Bloaskapellen
LET OP: begeleidende wagen bij andere categorieën max. 2 x 4 m.!

Overige:*

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Heeft zelf muziek c.q. muziekinstallatie
Heeft zelf geen muziek c.q. muziekinstallatie
Lengte benodigd bij het opstellen: ……………… meter.
De wagen of groep is gekocht
Alleen voor categorie wagen, kopie verzekeringsbewijs bijgevoegd
Aantal BHV-ers / EHBO-ers / verpleegkundigen: ……………

* Aankruisen wat van toepassing is.
Speciale wensen/opmerkingen : <dit zijn mijn speciale wensen>
Bij eventuele bijzondere wensen dient u tijdig contact op te nemen met de Commissie Optocht. Deze kan echter niet toezeggen
dat aan alle bijzondere wensen steeds kan worden voldaan.
Dit inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend, indien nodig samen met een kopie van het verzekeringsbewijs of
groene kaart, uiterlijk op 1 februari 2018 te zijn ingeleverd bij:
Commissie Optocht, Martijn Fliervoet, Streepenstraat 36, 5492 BG Sint Oedenrode of voorzien van handtekening mailen naar:
optocht@papgat.com
Ondergetekende verklaart hiermee het reglement gelezen en begrepen te hebben en hiermee akkoord te gaan. De
ondertekenaar is er zich van bewust dat hij hiermee de verantwoording neemt voor de aangemelde deelnemers. En dat de
stichting Papgat niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade en/of vervolgschade die voortvloeit uit
deelname aan de carnavalsoptocht.
Naam deelnemer / vertegenwoordiger club: <naam>

Handtekening:

