Reglement Regio-Optochtdeelnemers 2020
1

Iedere deelnemer ontvangt ruim 1 week voor de optocht zijn startnummer(s).
Deze startnummers dient men duidelijk zichtbaar te dragen of aan de voor- en
achterkant van het voertuig te bevestigen. De startnummers hoeven niet
ingeleverd te worden.
2 Graag ontvangen wij uiterlijk 1 week voor de optocht van 2 personen, per creatie,
de contactgegevens. Deze 2 personen dienen tijdens de optocht een zogenaamd
verkeershesje te dragen. Deze 2 personen zijn voor en tijdens de optocht het
aanspreekpunt voor de organisatie en dienen te allen tijde in de buurt van de
creatie te zijn. Voor groepen < 8 personen, duo’s en enkelingen geldt deze regel
niet.
3 Vanaf 11.30 uur kan men zich opstellen voor de optocht. Opstellen op de door
de optochtcommissie aangegeven plaatsen. De startnummers hangen langs de
route waar je dus bij je eigen startnummer gaat staan. Stel je zo ver mogelijk
rechts van de weg op zodat andere creaties, hulpdiensten, etc. nog kunnen
passeren. De eerste wagen vertrekt om 13.11 uur !!!!!
4 Het is verplicht dat de chauffeur en tenminste een contactpersoon bij de creatie
aanwezig blijven tijdens het opstellen in geval van onvoorziene verplaatsing of
calamiteit.
5 Bij café Just Inn, zal een informatiepunt zijn waar de optochtcommissie
aanwezig is. Tevens is hier een eet- en drankgelegenheid.
6 Tijdens het trekken van de optocht dienen de aanwijzingen van de
optochtcommissie te allen tijde opgevolgd te worden.
7 Door de deelnemers mogen geen reclame-uitingen meegevoerd worden.
8 Deelnemers dienen op een verstandige en gepaste wijze met het gebruik van
alcohol om te gaan. Deelnemers onder de 18 hebben voor en tijdens de optocht
een algeheel alcohol verbod. Verdovende, stimulerende en geestverruimende
middelen zijn verboden. Chauffeurs onthouden zich van het nuttigen van
alcoholische dranken, voor en tijdens de optocht.
9 Door deelname aan de optocht worden alle auteursrechten, in welke vorm dan
ook, overdragen aan C.V. De Erdmennekes voor publicatie.
10 De optochtcommissie heeft het recht om optochtdeelnemers, voor welk incident
dan ook uit de optocht te verwijderen.
11 Het onderwerp mag niet shockerend zijn; racistische leuzen of uitingen zijn uit
den boze.
12 Deelnemer(s) is zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de
startplek. Indien dit niet gebeurd kunnen eventuele schoonmaakkosten verhaald
worden op de desbetreffende deelnemer(s).

13 De muziek die ten gehore wordt gebracht dient gedurende de gehele optocht een
feestelijk karakter te hebben. Het geluidsniveau van de muziek moet op een
acceptabel niveau zijn. Als de organisatie van de regio-optocht van mening is dat
het geluidsniveau te hoog is kan deze sommeren het niveau omlaag te brengen.
14 Strooigoed mag alleen vanaf de laatste wagen (Prinsenwagen CV De
Erdmennekes) van de optocht gegooid worden.
15 De voertuigen dienen minimaal W.A. verzekerd te zijn. Door de bestuurder zal
een formulier moeten worden ondertekend voor het feit dat het trekkende
voertuig WA verzekerd is.
16 De uitslag van de jury is bindend.
17 Het is verboden om aggregaten tijdens de optocht af te tanken.
18 Het is verboden om, tijdens de optocht reserve brandstof op de wagen mee te
vervoeren.
19 Het is verplicht om een goedgekeurde poederblusser met een minimale inhoud van
6 liter op de wagen te hebben.
20 Daar waar mensen op de wagen staan moet een deugdelijke railing/valbeveiliging
aanwezig zijn.
21 Zorg dat de toegang tot de wagen op een veilige plaats zit. Het is verboden om
zich tussen het trekkende voertuig en de wagen te bevinden.
22 Wij wijzen u op het verbod van personenvervoer in of op aanhangwagens achter
motorvoertuigen. Een uitzondering is gemaakt voor het vervoer van personen bij
evenementenoptochten waarvoor een gemeentelijke vergunning is afgegeven. Dit
houdt in, dat er voor of na de optocht geen personen op de wagens mogen worden
vervoerd. Tijdens de optocht mogen er wel personen op de wagens mogen worden
vervoerd.

Bij herhaaldelijke overtredingen van deze regels loopt men het risico om uit de
optocht gehaald te worden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
organisatie van de regio-optocht.

