Carnavalsstichting “De Knöllekes”
Boekel

Reglement carnavalsoptocht “de Knöllekes” Boekel
1. Iedere deelnemer aan de carnavalsoptocht,georganiseerd door de Knöllekes heeft kennis
genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit
reglement. Hij of Zij dient zich te houden aan deze regels.
2. De hoogte van enige uitbeelding mag niet hoger zijn dan 6 meter,de breedte mag maximaal 3
meter en niet langer als 18 meter bedragen.Alle wagens dienen op een deugelijke manier
aan de voor-achter-en zijkant dicht te zijn zodat de wielen zijn afgeschermd,dit ter veilgheid
van eenieder
3. Op wagens , waarop tijdens de optocht personen verblijven,dient een deugelijke railing, ter
beveiliging te zijn aangebracht.
4. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft ,dient de veiligheid
gewaarborgd te worden door minimaal twee personen aan beide zijden. Dit voor de
veiligheid van de deelnemers als ook van de toeschouwers.
5. Aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen zijn in de optocht niet
toegestaan, eveneens is het niet toegestaan om andere materialen dan snoepgoed,confetti
en serpentines te stooien. Dit mede in verband van de veiligheid en gezondheid van de
toeschouwers.
6. De nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende
voertuigen.Dit betekent o.a dat voor de motorrijtuigen een WA verzekering is afgesloten. En
dat de bestuurder in bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.
De organisatie geeft hierbij dringend het advies om bij de verzekering te controleren cq te
informeren of dit ook geldig is om in de optocht en eventueel daarbuiten te rijden.
7. Brandveiligheid Op elke wagen dient tenminste een goedgekeurde brandblusser aanwezig
te zijn (poeder/schuim). Bij gebruik van een generator dient deze aan alle gangbare eisen te
voldoen. Tevens moet deze voorzien zijn van voldoende brandstof, tijdens de optocht is het
ten strengste verboden om deze bij te vullen !! Er mogen zich geen gasflessen of vloeibare
brandstoffen op de wagen bevinden.
8. Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen of bij zich te hebben voor of tijdens de
optocht. Mocht alcohol worden aangetroffen dan wordt deelname aan de optocht
geweigerd. Mocht men tijdens de optocht alcohol nuttigen dan zal de gehele groep, wagen
of individu uit de optocht verwijderd worden.
9. Bij gebruik van versterkte muziek tijdens de optocht dienen deelnemers de fatsoennormen
te hanteren. Indien de optochtcommissie van mening is dat deze normen worden
overschreden kan uitzetting volgen !
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10. Het is verboden om officiële verkeersborden mee te voeren in de optocht.
11. Volg tijdens de optocht altijd de aanwijzingen van de optocht begeleiders en zorg ervoor dat
er geen gaten tussen de wagens/groepen vallen. Rijd of loop niet te kort achter uw
voorganger.
12. Deelnemers zijn verplicht het deelnamenummer op een voor de jury zichtbare plaatste
bevestigen of te dragen.
13. Voor ongevallen voor / na-en tijdens de optocht is de organiserende stichting op geen enkele
wijze aansprakelijk te stellen.
14. De plaatsen in de optocht worden door de optochtcommissie bepaald.
15. Wildplassen is ten strengste verboden !
16. Deelnemers kunnen op grond van dit reglement deelname aan de optocht worden ontzegd,
of uit de optocht worden gehaald,of worden uitgesloten voor de eindklassering. Tevens kan
deelname aan volgende edities geweigerd worden. De beoordeling hiervan berust bij zowel
de jury als de optochtcommissie
17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de OPTOCHTCOMMISSIE.

De organisatie wenst iedereen heel veel plezier met een veilge en ordelijke
optocht.
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