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1. Iedere deelnemer aan de reut in Puiflijk, georganiseerd door carnavalsvereniging de 
Torenuilen, heeft kennis genomen van dit reglement en afspraken voor carnaval 
vastgelegd door de gezamenlijke Maas en Waalse carnavalsverenigingen. 
Men dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van deze reglementen. Hij of zij zal 
zich houden aan deze regels. 

2. Deelgenomen kan worden aan de reut door inschrijving via de centrale website 
www.optochtenmaasenwaal.nl  
Deelgenomen kan worden: 
a) met een wagen (gemotoriseerd of getrokken door paarden) 
b) als groep (bestaande uit 10 of meer personen) 
c) als groep (bestaande uit 4 tot 9 personen) 
d) als individueel (1-3 personen) 
e) aan de uilskuikentrofee, speciaal bestemd voor deelnemers t/m groep 8. 

3. Het bestuur van de carnavalsvereniging behoudt zich het recht voor om de 
bouwlocatie te bezoeken. 

4. Deelname aan de reut geschiedt geheel voor eigen risico voor de deelnemer, de 
carnavalsvereniging is op generlei wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan 
derden of persoonlijke geleden schade. Realiseer u dat uw eigen verzekering mogelijk 
toegebrachte schade niet vergoed. 

5. Alle deelnemende voertuigen (zie 2a) moeten in gevolge de wet minimaal verzekerd 
zijn tegen w.a.-schades. U dient het verzekeringsbewijs bij zich te hebben en op 
aanvraag te tonen. 

6. De politie en de carnavalsvereniging kan voor aanvang van de reut de voertuigen 
beoordelen op onder meer de technische staat: of de bestuurder in het bezit is van 
de benodigde papieren en of het voertuig verzekerd is. Oude autowrakken e.d. die 
onverzekerd meerijden zullen uit de reut worden verwijderd.  

7. Het alcoholgebruik dient tijdens de reut tot het minimale te worden beperkt en is 
door de overheid vastgesteld vanaf 18 jaar en ouder, deelnemers die jonger zijn 
dan 18 jaar en toch alcohol nuttigen kunnen beboet en verwijderd worden uit de reut. 

8. Bestuurders van voertuigen mogen geen alcoholhoudende dranken nuttigen vooraf 
en tijdens de deelname aan de reut. De wettelijke bepalingen ingevolge de 
wegenverkeerswet zijn onverminderd van toepassing. 

9. Er mag op geen enkele wijze milieubelastend materiaal worden verspreid zoals rook, 
mest, plastic, afval e.d. 

10. De vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd echter wanneer er 
aanstootgevende of kwetsende uitingen in welke vorm dan ook plaatsvinden, worden 
betreffende deelnemers verwijderd uit de reut. 

11. In de reut kunnen meerdere wagens, groepen en individuele zich presenteren met 
een zelfde uitbeelding of mededingend onder een zelfde motto. 

12. Iedere deelnemer krijgt op het startbureau zijn startnummer uitgereikt. Het 
startnummer dient gedurende de gehele reut goed zichtbaar te zijn.   

13. Loopgroepen, wagens of individuen zorgen er voor dat de optocht redelijkerwijs 
aaneengesloten blijft. 

14. Bij het niet geheel uitrijden van de reut valt men buiten de prijzen. Einde van de reut 
is bij het verlaten van het ontbindingsplein. 

15. De politie en de carnavalsvereniging zijn bevoegd groepen, wagens en of personen 
bij wangedrag uit de reut te verwijderen. 

16. Wildplassen is verboden. Op de route staan plaspalen en een wc-wagen. 
17. De wisselbeker zal worden toegekend aan een van de vijf Puiflijkse 

categoriewinnaars. Dit wordt door de jury vastgesteld. Heeft deze deelnemer drie 
jaar achtereen de wisselbeker verworven dan zal deze als zijn eigendom worden 
overhandigd. Onder Puiflijkse deelnemers wordt verstaan; diegene die gedurende het 
hele carnaval deelnemen aan optochten onder Puiflijkse vlag. 
De categorieprijzen worden ieder jaar vastgesteld door de carnavalsvereniging. 
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18. De leden van de carnavalsvereniging hebben geen enkele bemoeienis met de jury en 
kunnen geen invloed doen gelden op de einduitslag. 

19. De werkwijze van de jury is als volgt: Op door de juryleden zelf te bepalen plaatsen  
van de route zal beoordeeld worden op de volgende punten: Idee, uitbeelding, 
humor/carnavalesk, algehele verzorging, actualiteit. Na beoordeling ter plaatse zullen 
de juryleden zich terugtrekken in het voor hen bestemde vertrek, alwaar alle punten 
worden opgeteld en de totaallijst zal worden opgesteld. De jury overhandigt de 
uitslag aan de voorzitter van de carnavalsvereniging. 

20. De maximale stahoogte op de praalwagen is 4,5 meter bedragen. De maximale 
breedte is bepaald op 3,5 meter. Bij afwijking is de deelnemer verplicht om een 
proefrit over de route te maken. De deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk. 
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