Carnavalsvereniging De Gaarekiekere Gullepe
Inschrijfformulier voor de carnavalsoptocht op zondag 23 februari 2020
Gegevens van de inschrijver:
Naam: ……………… ……………………………….
Adres: ………….…………………………………….
Postcode: ..…………………………………………..
Woonplaats: ..………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………..
Mailadres: ……………………………………………..

CATEGORIE:
(slechts één categorie aankruisen)
q
q
q
q
q
q

ENKELING*
KLEINE GROEP 2 – 5 personen*
MIDDEN GROEP 6 –10 personen*
MUZIKALE GROEP meer dan 6 pers.*
GROTE GROEP meer dan 10 pers.*
WAGEN * (= tractor met aanhangwagen
of vrachtauto/autobus)

* INDIEN EEN MOTOR(VOERTUIG), BROMMER,
ETC. MEEGENOMEN WORDT, ONDERSTAANDE
VRIJWARINGVERKLARING S.V.P. INVULLEN EN
ONDERTEKENEN.

Namens vereniging of groep: ……………………………………………………………………………………
UITBEELDING: ………………………………………………………………… Met eigen muziek: ja/nee?
INSCHRIJVINGEN (OOK VIA HET WEBSITE FORMULIER) DIENEN UITERLIJK OP VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020 VÓÓR
18.00 UUR INGELEVERD TE WORDEN BIJ: M. ROUWETTE RIJCKERVELD 8 GULPEN, S. DIANA DR.
POELSSTRAAT 10 GULPEN OF SLAGERIJ BORMANS ROSSTRAAT 11 GULPEN.
Na het sluiten van de inschrijvingstermijn kan men wel nog deelnemen aan de optocht, mits men
voldoet aan het optochtreglement en (motor)voertuigen, brommers etc. dienen ook onderstaande
vrijwaringverklaring te ondertekenen en af te geven aan het optochtcomité vóór de start. Alleen tijdig
ingeschreven optochtdeelnemers komen in aanmerking voor startgeld. Voor bedragen wordt
verwezen naar het optochtreglement.
ATTENTIE: het startgeld zal op carnavalszondag meteen na de optocht worden uitgereikt op de
Markt in Gulpen.
Tevens krijgt één iemand van de ingeschreven optochtwagen-, groep- of enkeling tijdens de
optocht een onderscheiding uitgereikt als dank voor de deelname. Bepaal vóór het vertrek van
de optocht welke deelnemer hiervoor in aanmerking komt.
DE INSCHRIJVER HEEFT KENNIS GENOMEN VAN DE INHOUD VAN HET BIJGEVOEGDE OPTOCHTREGLEMENT (OF
DE VERSIE OP DE WEBSITE WWW.GAAREKIEKERE.NL) EN ZORGT DAT ZIJN EVT. MEDEDEELNEMERS OOK KENNIS
NEMEN VAN DIT REGLEMENT.
* Onderstaande vrijwaringverklaring geldt alléén voor de optochtdeelnemers met (motor)voertuigen, brommers etc. Hierbij dient dit formulier op papier ingeleverd te worden of als
getekend PDF document naar: secretaris@gaarekiekere.nl .
Vrijwaringverklaring
Inschrijver verklaart door ondertekening van deze aanmelding dat hij/zij deelneemt met een (motor)voertuig/bromfiets aan de bovengenoemde optocht en hij/zij voldoet aan de door de wet gestelde
eisen o.a. dat dit (motor)voertuig en/of bromfiets verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid
gedurende deze optocht. Tevens vrijwaart hij/zij “Carnavalsvereniging De Gaarekiekere Gullepe” voor
alle aansprakelijkheid m.b.t. schade veroorzaakt met of door dit (motor)voertuig en/of bromfiets.
Naam en handtekening deelnemer / inschrijver: …………………………………/………………………….
Gulpen, ……………………………… ……….…-………………………- ……….…………. (datum invullen)

Versie: 8-12-2019

