Reglement voor en tijdens de optocht Gennep
Deelname aan de optocht betekent dat het optochtreglement bekend is bij deelnemer(s) en opgevolgd wordt. De
leden van de Gennepse Vastelaovendclup ’t Bombakkes behouden zich het recht voor deelnemers te allen tijde
uit de optocht te verwijderen. De Gennepse Vastelaovendclup ’t Bombakkes kan nooit voor eventuele schade
aansprakelijk gesteld worden. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
Voertuigen
1.

2.
3.
4.

Alle deelnemende voertuigen en aanhangwagens moeten:
voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de Wegenverkeerswetgeving zijn gesteld;
W.A. verzekerd zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.
De verzekerde dient vooraf bij de verzekeringsmaatschappij te informeren of hij/zij tijdens het
deelnemen aan een optocht met een motorvoertuig tegen wettelijke aansprakelijkheid
verzekerd is.
bestuurd worden door personen, die in het bezit zijn van een voor het betreffende voertuig
vereiste geldig rijbewijs.
Het rijden met de carnavalsvoertuigen blijft beperkt tot de tijd, gelegen tussen een uur voor het tijdstip
van opstellen en een uur na het tijdstip van ontbinding van de optocht
Het voertuig dient van een deugdelijk brandblusapparaat te zijn voorzien.
Het voertuig dient te voldoen aan de volgende afmetingen:
Zij mogen niet hoger zijn dan vier meter, de lading meegerekend;
Zij mogen niet breder zijn dan 2,50 meter, de lading meegerekend;
Motorvoertuigen, ingericht voor het vervoer van meer dan achter personen, de bestuurder
daaronder niet begrepen, mogen al dan niet met aanhangwagens niet langer zijn dan 12
meter.
De zijkanten van de wagens mogen op geen geringere hoogte dan 30 centimeter boven het
wegdek zijn opgebouwd.

Strooien
5. Het strooien van bierviltjes, niet afbreekbare confetti (plastic folie, zilverpapier etc.) en tempex is niet
toegestaan.
6. Indien een confettikanon wordt meegevoerd, moet met het schieten daarmee voorkomen worden, dat
schade of letsel wordt toegebracht aan personen of goederen.
7. Het strooien van versnaperingen is alleen toegestaan vanaf de laatste wagen van de optocht, namelijk
de Prinsenwagen van ’t Bombakkes.
8. De overige wagens en groepen mogen versnaperingen en goederen uitdelen. In verband met de
veiligheid van het publiek is het niet toegestaan deze versnaperingen en goederen te gooien.
Alcohol- en drugsgebruik
9. Bestuurders van voertuigen mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Voorafgaand aan de
optocht kan een blaastest worden afgenomen.
10. Bij gebruik van alcohol is de minimale leeftijdsgrens van 18 jaar van toepassing.
11. De drankvoorraad mag niet zichtbaar aanwezig zijn.
12. Het gebruik van glaswerk wordt afgeraden. Geadviseerd wordt blikwerk of plastic te gebruiken.
13. Drank behoudens bier mag niet rechtstreeks uit de fles genuttigd worden.
14. Twee flessen bier dan wel glazen drank in de hand is niet gewenst.
15. Groepsleden zijn verantwoordelijk voor alcohol/drugsmisbruik door andere groepsladen. Anders
gezegd, een deelnemersgroep dient te voorkomen dat excessen binnen de groep optreden. De gehele
groep kan hier op aangesproken worden.
Afval
16. Deelnemers zijn verplicht het afval op de wagen te verzamelen.
Sanctie
Het niet naleven dit reglement kan leiden tot:
a. Aanwijzing dan wel waarschuwing door ordecommissaris;
b. Puntenaftrek voor prijzengeld.
c. Uitsluiting deelname om prijzengeld
d. Uitsluiting deelname optocht dan wel verwijdering uit optocht

