DEELNAMEVOORWAARDEN OPTOCHT CARNAVALSZONDAG CV DE KUUTEBIETERS ULESTRATEN
Tijdens de grote optocht op zondag wordt bijgevoegd wedstrijdreglement gehanteerd zoals dat is opgesteld door de optochtcomité.
De groepen/voertuigen/wagens welke aan de optocht wensen deel te nemen, dienen dit tijdig via een aanmeldingsformulier aan de
Kuutebieters kenbaar te maken.
Op de dag van de optocht kan een volgnummer worden afgehaald vanaf 13.00 uur in gemeenschapshuis D’n Huppel, Dorpstraat 1
te Ulestraten. Het volgnummer dient tijdens de optocht duidelijk zichtbaar te zijn.
De deelnemers verplichten zich om zondag uiterlijk 13.30 uur op te stellen door de optochtcomité aangewezen plaats.
Vertrek optocht 14.11 uur. Het optochtcomité behoud zich het recht om voor het vertrek de opstelling van de deelnemers om diverse
redenen nog te wijzigen.
De deelnemers worden door deelname in generlei opzicht ontheven van hun wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van naleving
van enig wettelijk voorschrift. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de voertuigen, groepen en deelnemers welke aan de optocht deelnemen dient door een verzekering gedekt te zijn. Een bewijs, een geldige groene kaart voor de voertuigen, dient overlegd
te kunnen worden. De bestuurder van een aan de optocht deelnemend voertuig/wagen dient tenminste 18 jaar te zijn, in bezit van
een geldig rijbewijs en geen alcohol en/of verdovende middelen te hebben genuttigd. Een blaastest kan mogelijk worden afgenomen.
Bovendien dient de wagen of voertuig aan de wettelijke eisen te voldoen. Een en ander op straffe aan uitsluiting aan de optocht.
De voertuigen/wagens moeten zo zijn geconstrueerd dat ongelukken kunnen worden voorkomen, zoals een deugdelijke constructies
tegen het van de wagen/voertuig kunnen afvallen van personen. Het afschermen van draaiende onderdelen, zoals wielen en dergelijke, is verplicht zodat niemand hiertussen of onder kan komen. Ook moet minimaal één brandblusser aanwezig zijn.
Bij drukte langs de route zijn de deelnemers verplicht zelf op te letten zodat er geen ongelukken met of door toeschouwers ontstaan.
Open vuur meevoeren en het uitgooien van stro, papiersnippers, confetti e.d. is ten strengste verboden.
Het is verboden aan de optocht deel te nemen, waarvan de uitbeelding tegen goede orden, zeden, politieke en godsdienstige zin is.
Hetzelfde geldt ook voor het eventueel uit te delen drukwerk.
Het pronken of overduidelijk laten zien van alcoholische dranken is ten strengste verboden. Dit op straffe van uitsluiting of van
mindering jurypunten. Het is voor personen onder de 18 jaar ten strengste verboden om alcohol te nuttigen. De contactpersoon/
verantwoordelijke moet hierop toezien.
De geluidsinstallaties mogen niet boven een maximum van 90 dB uitkomen, gemeten als LAmax in de meterstand “fast” op drie meter
afstand van de geluidsboxen. Dit ter beoordeling van het optochtcomité in samenwerking met politie en gemeente. Bij inschrijving
moet een werkelijke opgave gedaan worden van de wattage. Dit in verband met de indeling van de optocht. Bij aankomst op de
Dorpstraat/Kerkplein dient de muziek uit te zijn, er zal één aangewezen wagen/groep zijn die de muziek verzorgd, totdat de optocht
vertrekt zal op een aangeven punt van het optochtcomité de muziek aangezet mogen worden volgens de voorschriften. Indien de
optocht is geëindigd (het opdraaien naar de Dorpstraat/Kerkplein) dient men direct de muziekinstallaties uit te zetten. Hier zal één
aangewezen wagen/groep de muziek verzorgen, dit in verband met omwonenden.
Om een goed en vlot verloop van de optocht te garanderen en door de strenge regelgeving van diverse instanties, zijn de deelnemers
verplicht om een groep/wagen verantwoordelijke (contactpersoon) aan te stellen die bij het optochtcomité bekend is. Deze persoon
dient als aanspreekpunt van de groep/wagen. Bij problemen betreffende op tijd opstellen, klaar voor vertrek, geluidsterkte, gaten
laten vallen, stilstaan in optocht of andere calamiteiten, wordt deze contactpersoon aangesproken en verantwoordelijk gesteld. Dit
op straffe van uitsluiting van de groep/wagen. Ook dient men de aanwijzingen van het optochtcomité, verkeersregelaars en politie
op te volgen.
Bij slecht weer kunnen de optochten ingekort, verplaats of afgelast worden.
Beslissingen van het optochtcomité, bestuur cv de Kuutebieters of verkeersregelaars staan nooit ter discussie.
In alle gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist het optochtcomité.
Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier gaat men akkoord met de gestelde voorwaarden.
Unne fijne optocht, ALAAF, ALAAF, ALAAF!
C.V. de KUUTEBIETERS

