0PTOCHT REGLEMENT 2018
U kunt met een carnavaleske voorstelling uitkomen
in de volgende categorie:
1) Wagens
2) Groepen, groter dan 8 personen
3) Groepen 3 t/m 7 personen
4) Eén en tweelingen (solo of duo)
Deelname aan de optocht kan alleen geschieden na overhandiging van een startnummer door de
optochtcommissie en met in achtneming van de volgende punten:
De voorstelling die wordt uitgebeeld tijdens de optocht dient een carnavalesk karakter te dragen.
De voorstelling mag geen reclame bevatten.
De maximale afmetingen van wagens en combinatie van voertuigen zijn:
Breedte; 3 meter
Hoogte max. 5 meter .
Vrije ruimte; 0.30 meter (ruimte tussen wegdek en onderkant wagen)
De wettelijke maximale lengte voor een voertuig is 18 meter doch de lengte dient zo te zijn
dat men redelijkerwijs bochten en kruispunten kan nemen.
De route is als volgt: Industrieweg inschrijving en opstellen, (aanrij route wagens via
Wengelerafweg Industrieweg in) Enkweg – Molenbelt –Langstraat-Oranjelaan- Wijhezicht –
Nieuwendijk-Oranjelaan ontbinden voor het van Dedemplein

Veiligheid en aansprakelijkheid.
De optochtcommissie kan op basis van de uitbeelding, technische kwaliteit of uit
veiligheidsoverwegingen tot aanvang van de optocht bepalen om deelnemers uit te sluiten
van de optocht.
Bij calamiteiten tijdens de optocht kan de optochtcommissie soortgelijke beslissing nemen.
Per 1 mei 2005 is het bij wet verboden om personen te vervoeren van en
naar de
carnavalsoptocht op platte wagens, op of in aanhangwagens, in open of
gesloten laadruimtes en in of op versierde wagens. Dit geld ook voor
wagentjes achter kleine trekkertjes of ander gemotoriseerde voertuigen.
Uitzondering is tijdens de optocht. Het niet in acht nemen van deze
maatregel kan verstrekkende gevolgen hebben.
Carnavalsvereniging "De Diekschoevers" is niet aansprakelijk voor het niet
in acht nemen van deze maatregel.
Om een goede voortgang van de optocht te waarborgen dient men zich voor, tijdens of bij het
ontbinden van de optocht te houden aan de aanwijzingen van de optochtcommissie,
verkeersregelaars, politie, brandweer en eventuele hulpverleners.

Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om snoep of andere
harde voorwerpen vanaf de wagens in het publiek te gooien.
Het gooien van confetti van papier is niet toegestaan.
Het gebruik van een confetti canon, serpentines, stro, enz, enz, is
vanuit overheidswege verboden.
Het toch gooien van deze en de daaruit voortvloeiende kosten zullen op
de vereniging(en) of perso(o)n(en) worden verhaald, tevens word er
geen startgeld en/of prijzengeld uitgekeerd.
Bestuurders van motorvoertuigen mogen tijdens de optocht niet onder invloed van alcohol
te zijn, terwijl het gebruik van alcoholische dranken voor de overige deelnemers binnen redelijke
grenzen dient te blijven.
Carnavalsvereniging "De Diekschoevers" is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van welke
aard dan ook tijdens de voorbereiding en deelname aan de optocht.
De vereniging is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van welke aard dan ook aan derden
ontstaan tijdens deelname aan de optocht.
Motorvoertuigen welke deelnemen aan de optocht dienen ten minste WA
(wettelijk aansprakelijkheid) verzekerd te zijn.
Motorvoertuigen die een WA -verzekering hebben, geven niet in alle
gevallen dekking voor deelname aan een carnavalsoptocht. Het is
noodzakelijk na te gaan bij de verzekeraar of dit risico is
medeverzekerd.
De deelnemer of de organisatie waartoe de deelnemer behoord blijft
aansprakelijk.
Wij adviseren u er zorg voor te dragen dat uw wettelijk verplichte
verzekeringen in orde zijn.
In geval dat de optocht geen doorgang kan vinden vanwege niet voorziene omstandigheden (om
welke reden dan ook) is de organiserende vereniging niet aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende kosten die gemaakt zijn voor het bouwen van een wagen of iets dergelijks om aan de
optocht te kunnen deelnemen.
Bij het niet doorgaan van de optocht wordt dan ook geen start- en prijzengeld uitgekeerd.

STARTGELD:

Goedgekeurde wagens, 1 en 2 personen, groepen 3 t/m 7 personen en groepen
groter dan 8 personen komen in aanmerking voor het startgeld (m.u.v.
Prinsenwagens).
Om voor startgeld in aanmerking te komen dient een wagen groter (langer) te zijn
dan 3 meter zonder dissel en trekkend voertuig.

JURERING:

Voor en tijdens de optocht is de jury in de gelegenheid om uw voorstelling te beoordelen, blijf
daarom als groep bij elkaar dit komt de presentatie ten goede.
De jury beoordeeld onder andere op de volgende punten;
Techniek draaiende en/of bewegende delen van wagens
Afwerking van de wagens
Kostuums, grime van de uitbeelding/voorstelling
Het carnavaleske geheel.
De actualiteit en de originaliteit van de voorstelling.
De presentatie voor en tijdens de optocht.
Tegen de uitslag van de jury is geen beroep mogelijk.

EINDE OPTOCHT:

Wagens worden aan het eind van de optocht indien nodig naar een parkeerterrein gedelegeerd en
dient men de instructies van de optochtcommissie op te volgen.
Parkeren van de wagens gebeurd geheel op eigen risico.
Carnavalsvereniging "De Diekschoevers" is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van welke
aard dan ook door het parkeren van carnavalswagens of iets wat aan de optocht heeft
deelgenomen.
Het startgeld kan men na afloop van de optocht afhalen in de residentie De Longhorn op vertoon
van het startbewijs.
De prijsuitreiking vindt na afloop plaats in de residentie.
Het startgeld en het prijzengeld kunnen na afloop van de optocht tot uiterlijk 18.30 uur worden
afgehaald, daarna vervalt het recht op het start- en prijzengeld.

Door het in acht nemen van dit reglement blijft het plezier en de
goede doorgang van deze carnavals optocht gewaarborgd.

