OPTOCHTREGLEMENT
Art.1

De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Lindse Blaos te organiseren
optochten geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels.

Art.2

Route, duur en tijdstip van de optochten worden door het bestuur bepaald en tijdig aan de
deelnemers medegedeeld.

Art.3

Deelnemers kunnen zijn afzonderlijke personen, duo's, groepen, verenigingen, instellingen etc., mits
zij zich voor, het door het Optochtcommissie bepaalde tijdstip en op vastgestelde wijze als zodanig
hebben aangemeld. Het inschrijfformulier dient uiterlijk één week voor de optocht worden afgegeven
op de inleveradressen.

Art.4

De deelnemers zijn te allen tijde verplicht de door het Optochtcommissie noodzakelijke gegevens
schriftelijk en/of mondeling te verstrekken. Deelnemers die gebruik maken van motorisch
voortbewogen voertuigen zijn verplicht zelf voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zorg te
dragen en een kopie van het verzekeringsbewijs bij inschrijving in te leveren. Iedere deelnemer aan
de optocht heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van bepalingen in
dit reglement. Alle bestuurders van de motorisch voortbewogen voertuigen dienen in het bezit te zijn
van een bewijs geldig voor die categorie (rijbewijs, trekkerbewijs bromfietscertificaat). Bestuurders
mogen niet onder invloed zijn van alcohol, verdovende middelen of medicijnen.

Art.5

De deelnemers vrijwaren c.v. de Lindse Blaos door de enkele
ondertekening van een
inschrijfformulier, tegen elke aansprakelijkheid in welke vorm dan ook ter zake van door deelnemers
c.q. hun medegevoerde materiaal, toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, zowel van
eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders, overheid etc.

Art.6

Het is de deelnemers niet toegestaan op welke wijze dan ook reclame te voeren voor
handelsartikelen, personen, verenigingen, zaken etc..
Verder is het de deelnemers verboden tijdens de optocht zonder toestemming van het
Optochtcommissie bij de toeschouwers te collecteren of iets te koop aan te bieden,ook wanneer de
opbrengst voor een liefdadig-kerkelijk-, of cultureel doel is bestemd. Overtredingen van dit verbod
betekent uitsluiting van de prijzen en geeft het Optochtcommissie de bevoegdheid de verdere
deelname aan de optocht te ontzeggen en de overtreders uit de optocht te doen verwijderen.

Art.7

Het Optochtcommissie of door deze aan te wijzen personen hebben de bevoegdheid de wagens,
voertuigen, groepen, afbeeldingen, teksten, karikaturen, kortom alles wat met de optocht mee gaat
doen, vooraf in de werkplaatsen of waar dan ook, waar dit gemaakt wordt te beoordelen.

Art.8

Als men met een praalwagen deel neemt dient de onderwagen(s) geheel weggewerkt te zijn. Bij
wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke reling ter beveiliging te zijn
aangebracht.
Deelnemers dienen er voor te zorgen dat de eventuele bestuurder(s) van de voertuigen voldoende zicht
behouden en dat deze begeleid worden tijdens de optocht.

Tevens moet een eventuele groep de wagen(s) begeleiden en niet andersom.
Art.9

Aangezien de optocht plaats vindt op de openbare weg dienen er normen en waarden van goed
fatsoen gerespecteerd te worden.
 Alcoholisch drankgebruik is niet toegestaan.
 Topless deelname is niet toegestaan.
 Discotheek wagen met mengpanelen en draaitafels worden niet toegelaten
 Het geluidsniveau van de muziek mag de toegestane norm 85 dB(A) niet overtreffen.
Indien bovenstaande wordt geconstateerd, kan men van deelname ontzegd worden danwel wordt
men uit de optocht verwijderd.

Art.10 De Optochtcommissie stelt optocht samen. De deelnemers zijn verplicht die plaats in te nemen,
welke door de commissie wordt aangewezen. Beroep hiertegen is niet mogelijk. De deelnemers
hebben het recht om bij inschrijving haar wens m.b.t. de startplaats in de optocht kenbaar te maken.
Indien mogelijk, wordt hiermee rekening gehouden. De startvolgorde voor de wagens wordt
(jaarlijks) bij loting vastgesteld (nieuw 2008).

Art.11 Door de organisatie worden duidelijk zichtbare volgnummers uitgegeven welke door de deelnemers
voorop hun wagen(s) c/q voertuigen moeten worden bevestigd of voorop door de groep dient te
worden gedragen. De deelnemer dient zelf de drager aan te zoeken. Deze volgnummers dienen
tijdens de prijsuitreiking te worden ingeleverd. Bij verzuim hiervan heeft het Optochtcommissie het
recht een bedrag op de prijs in te houden als vergoeding.
Art.12 De prijzen worden toegekend door een door het Optochtcommissie aan te wijzen jury. De uitslag is
bindend. De jury zal beoordelen op Idee, Spel en Afwerking. Tijdens de route wordt men meerdere
keren gejureerd. Bij de categorie Wagens wordt de wagen als geheel ook nog beoordeeld. Bij de
categorie Wagens wordt door de jury een juryrapport opgemaakt. Voor alle andere deelnemers is
een puntenlijst beschikbaar.
Art.13 Het laten ontstaan van gaten in de optocht is niet toegestaan. Als richtlijn geldt dat een act
uitgevoerd mag worden gedurende maximaal 30 seconden om vervolgens gedurende 40 seconden
weer verder te trekken. (verhouding 3:4). Er zal altijd aansluiting moeten blijven met de achterop
komende groep.
Art.14 Deelname aan de optocht is mogelijk in de volgende categorieën:
1) Individueel (1 t/m 2 personen al dan niet met een vervoermiddel)
2) Kleine Groepen (3 t/m 15 personen al dan niet met een vervoermiddel < 8 m2)
3) Grote Groepen (16 personen en meer al dan niet met een vervoermiddel < 8 m2)
4) Wagens (minstens 10 m2)
Art.15 Maximale hoogte, gemeten vanaf de weg is 6 meter. Wagens dienen aan voor- en achterzijde
voorzien te zijn van een trekoog en aanknooppunt. Ook dient op elke wagen een trekstang aanwezig
te zijn. Maximale breedte van de wagen bedraagt 4 meter ivm haakse bochten e.d. De wagens
mogen geen gevaar opleveren voor eigen en andere deelnemers danwel het publiek. Op iedere
wagen dient een goedgekeurde poederblusser van minimaal 7 kg met poeder geschikt voor alle
brandklasse aanwezig te zijn. De poederblusser moet duidelijk zichtbaar en onder handbereik
opgesteld zijn.
Art.16 Iedere deelnemer dient uiterlijk 13.00 uur opgesteld te staan bij zijn / haar startnummer. Voor het
opbouwen van de wagens geldt het schema verstrekt door de optochtcommissie.
Art.17 De startvolgorde voor de wagens wordt (jaarlijks) bij loting vastgesteld.
Art.18 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Optochtcommissie c.q. het Bestuur van
c.v. de Lindse Blaos.

