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Reglement van de Gendtse verlichte carnavalsoptocht
De Gendtse verlichte avondoptocht is een initiatief van de Gendtse Optochtcommissie
De Carrousel als onderdeel van SCG De Gentenarren.
Eisen carnavalswagen
01. De carnavalswagen die aan de Gendtse verlichte carnavalsoptocht deelneemt, moet aan de
volgende eisen voldoen:
a) Een voertuig moet op eigen kracht maximaal twee aanhangers kunnen en wettelijk
mogen trekken.
b) De breedte van de carnavalswagen is in zoverre beperkt dat de wagen de gehele
route, zonder gevaar moet kunnen afleggen, dit betekent een maximale breedte van
3,30 meter. De bodemvrijheid moet minimaal 25 centimeter bedragen.
c) Het hoogste punt van de carnavalswagen mag tijdens de optocht de 4 meter
overschrijden, mits dit uiterlijk twee weken voor de optocht wordt gemeld bij de
optochtcommissie. Tijdens de verplaatsing van de bouw- of stallingslocatie tot het
startpunt van de verlichte optocht dient het hoogste punt van de praalwagen terug
gebracht te kunnen worden tot maximaal 4 meter.
d) De carnavalswagen moet een hoofdfunctie hebben en dus centraal staan, los van het
aantal meelopende personen met de carnavalswagen. De carnavalswagen moet als
het ware een blikvanger zijn.
e) De deelnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de carnavalswagen aan de
wettelijke veiligheidseisen voldoet, mede ter voorkoming van enig letsel aan zichzelf
of anderen. Deze wettelijke veiligheidseisen zijn bijvoorbeeld de verlichting tijdens
de reis over de openbare weg naar Gendt, het afschermen van de wielen en het
verbod van open vuur, etc.
f) Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan
de optocht. Indien de muziek te luid ten gehore wordt gebracht, te weten meer dan
100 dB kan de deelnemer uit de optocht worden verwijderd.
g) Indien een praalwagen is voorzien van een zelfstandige energievoorziening, zoals
accu, aggregaat, etc. of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt, dient tenminste
een goedgekeurd functionerend brandblusapparaat binnen handbereik op het
voertuig aanwezig te zijn.
h) Voertuigen die niet aan het reglement voldoen kunnen in overleg met de politie
worden geweigerd of uit de optocht worden gehaald. Optochtcommissieleden
treden daarvoor in overleg met de politie.
Regels voor de deelnemers
02. De Gendtse carnavalsoptocht is bedoeld om het carnaval op een gezellige manier in te
luiden, derhalve dienen de deelnemers zich aan de volgende regels te houden:
a) Alle deelnemende praalwagens geven bij inschrijving minimaal 2 vrijwilligers door die
tijdens de optocht zorg dragen voor de veiligheid van hun praalwagen. Bij extra lange
praalwagens zullen meer vrijwilligers gevraagd worden. Deze vrijwilligers dienen een
alerte nuchtere status te hebben. De veiligheidsbegeleiders moeten herkenbaar zijn
door het dragen van een geel of oranje veiligheidshesje.
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b) Het is deelnemers aan de Gendtse verlichte carnavalsoptocht verboden beledigende taal
te gebruiken richting mensen of instanties. Ook het gebruik van schuttingtaal is
verboden.
c) Het gebruik van alcoholische dranken wordt op beperkte schaal getolereerd. Het gebruik
van glaswerk –flessen, glazen etc.- is in verband met de veiligheid verboden. Voor de
toeschouwer is een drinkend gezelschap geen representatief gezicht.
d) Openbare dronkenschap en de verstoring van de openbare orde in staat van
dronkenschap is strafbaar. Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht.
e) Jongeren onder de 18 jaar zijn sinds 1 januari 2014 strafbaar als ze alcohol bij zich
hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Derhalve is
het voor deelnemende jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol bij zich te hebben of
dit te nuttigen voor, tijdens en na de optocht op straat, de carnavalswagen en/of in de
Providentia. De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en
sterke drank. Het maakt dus niet uit of wat voor soort alcohol jongeren beneden de 18
bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.
f) De Wegenverkeerswet bepaalt dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het
bloed mogen hebben. Voor beginnende bestuurders ligt deze grens lager, op 0,2
promille. Gezien de vele toeschouwers langs de weg dient nog voorzichtiger te worden
omgegaan met de veiligheid. Derhalve is het voor deelnemende chauffeurs verboden
om alcoholische drank te nuttigen.
g) Het is voor deelnemers aan de verlichte optocht verboden om zich op de praalwagens te
bevinden tijdens de verplaatsing van de bouw- of stallinglocatie tot aan het startpunt
van de route van de verlichte optocht. De SCG de Gentenarren is niet aansprakelijk voor
letsel of schade aan deelnemers of derden als aan bovengenoemde regel niet is voldaan.
h) Wildplassen wordt niet getolereerd en is strafbaar. Er zijn toilet voorzieningen aanwezig
bij aanvang optocht waar vrij gebruik van gemaakt kan worden.
i) Aangezien het gooien van snoepwaar vanaf de carnavalswagen gevaar kan opleveren
voor de toeschouwers (zeker in het donker), is dit niet toegestaan. Het snoepgoed mag
wel worden uitgedeeld aan de toeschouwers. Dit is mogelijk door groepsgenoten naast
de wagen te laten meelopen.
j) Bij overtreding van een van bovenstaande regels wordt, indien gewenst door de
optochtcommissieleden, de politie gewaarschuwd en is de optochtcommissie gerechtigd
de betreffende deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan de optocht. Ook kan
toegang tot de Providentia, waar onder andere de prijsuitreiking zal plaatsvinden,
worden geweigerd.
Route
03. Beschrijving van start, route en eindplaats wordt voor aanvang optocht uitgereikt en jaarlijks
voor de optocht vermeld in de plaatselijke krant.
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Jurering
04. De jury zal zowel de wagens (volwassenen/jeugd) als loopgroepen jureren; de criteria voor
jurering zijn: originaliteit/actualiteit, afwerking, presentatie en verlichting.
05. Deelnemers in de categorie volwassen loopgroepen en wagens mogen, wanneer zij dat op
prijs stellen zelf een jurylid afvaardigen. De naam/adres van dit jurylid dient tijdig te worden
gemeld en/of op het deelname formulier te worden vermeld, zodat hij/zij geïnstrueerd kan
worden over de wijze van jureren. De juryleden volgen onafhankelijk van elkaar de optocht,
waarna zij later bijeenkomen om tot een eindoordeel te komen.
Aansprakelijkheid en verzekering
06. SCG De Gentenarren, inclusief de optochtcommissie is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor, door de deelnemers geleden directe of indirecte schade en/of voor de deelnemers aan
derde toegebrachte schade/letsel .
a) Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid
verzekerd te zijn.
b) Indien SCG De Gentenarren toch wettelijk aansprakelijk is voor directe schade, dan is
die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur te
verstrekken uitkering. SCG De Gentenarren is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, dit geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SCG
De Gentenarren.
c) Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM), waaronder begrepen: auto’s, motoren, vrachtauto’s bussen,
tractoren, bromfietsers etc. dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s
voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
d) SCG De Gentenarren en optochtcommissie zullen nimmer aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de
naleving van dit reglement. De verantwoording voor de naleving van dit reglement
ligt bij de deelnemers zelf.
e) De SCG de Gentenarren kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade of
letsel aan deelnemers of derden gemaakt tijdens de verplaatsing van de bouw- of
stallinglocatie tot aan het startpunt van de verlichte optocht.
f) Deelname aan de Gendtse Verlichte Avondoptocht geschiedt geheel op eigen risico.
07. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Optochtcommissie.
Prettige carnavalsdagen!
De Optochtcommissie

