Reglement
Verlichte Optocht Gendt
1 Organisatie Verlichte Optocht Gendt
De Gendtse verlichte avondoptocht wordt georganiseerd door
optochtcommissie de Carrousel als onderdeel van SCG de Gentenarren.
2 Inschrijving
De inschrijving kan tot en met de donderdag voor de optocht.
3 Startnummers
De startnummers worden op de donderdagavond voor de optocht uitgereikt
tijdens een informatiebijeenkomst bij café de Klok in Gendt, aanvang 19.30 u.
Praalwagens krijgen 4x een deelnemersnummer die op alle zijden van de
praalwagen (voor, achter, links en rechts) zichtbaar moet zijn.
Loopgroepen dienen het startnummer goed voorop in het zicht te dragen.
4 W.A. Verzekering
Alle deelnemers die met een praalwagen aan de Verlichte Optocht in Gendt
deelnemen zorgen zelf voor een W.A. verzekering van het trekkend voertuig.
De polis van de verzekering moet worden aangetoond tijdens het ophalen van
de startnummers.
ZONDER W.A. VERZEKERING WORDT TOEGANG TOT DE OPTOCHT
GEWEIGERD!
5 Startverbod van de optocht
De deelnemer kan worden geweigerd wanneer;
- De deelnemer geen W.A. verzekering heeft afgesloten.
- Er niet is ingeschreven voor de verlichte optocht.
- Een kwetsend, aanstootgevende of onsmakelijke voorstelling
wordt uitgebeeld.
6 Bestuurder
De bestuurder van het trekkend voertuig dient in bezit te zijn van een geldig
rijbewijs, u moet zich houden aan de Wegenverkeerswet. Het is voor de
bestuurder verboden om onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs of om
alcoholische drank en/of drugs te nuttigen. De bestuurder dient te allen tijde bij
de carnavalswagen te blijven, zodat deze bij calamiteiten direct weggezet kan
worden. De bestuurder zorgt ervoor dat er geen gaten vallen tussen de
deelnemers in de optocht, dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Voor de organisatoren is het mogelijk om bij de bestuurders van de
carnavalswagens een alcoholtest te laten afnemen voor de start en/of na
afloop van de optocht.
7 Start optocht en route
De optocht zal om 19.00 uur starten. Het is de deelnemers niet toegestaan om
van de vastgestelde optochtroute af te wijken.
Opstellen gebeurd in de Poelwijklaan, dit zal ter plaatste aangegeven worden
door de verkeersregelaars.
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8 Verwijdering uit de optocht
De organisatie van de Gendtse optocht heeft het recht om deelnemers uit de
optocht te halen wanneer;
- Deelnemers zich ernstig misdragen.
- Alcohol- en/of drugsgebruik geconstateerd is bij de chauffeur.
- Het onnodig ophouden van de optocht of het niet volgen van de
aanwijzingen van de organisatie.
9 Muziek
De muziek dient een carnavalesk karakter te hebben. Kwetsende of te harde
muziek is niet toegestaan. Aan het einde van de optocht moet de muziek
uitgezet worden, zodat er geen overlast word veroorzaakt aan omwonenden.
Wat betreft de geluidsnormering voor het geluid tijdens de carnavalsoptocht is
de geluidsbelasting in het beleid van de gemeente vastgesteld op maximaal
90 dB(A); 2 meter voor de geluidboxen op praalwagens.
10 Veiligheidseisen
- Alle deelnemers dienen de eigen veiligheid, die van andere deelnemers
alsmede van de toeschouwers te waarborgen.
- Het verkeer dient op geen enkele wijze in gevaar te worden gebracht of
gehinderd. De normen van verkeersveiligheid dienen strikt in acht te
worden genomen. Aan voertuigen van overheidsinstanties en
hulpverlenende instanties dient te allen tijde ongehinderde doorgang
worden verleend.
- De bestuurder wordt door minimaal twee personen uit de groep
voorzien van aanwijzingen tijdens de optocht, zodat bij gevaar direct
gehandeld kan worden. Deze personen dienen een alerte nuchtere
status te hebben. Deze “veiligheidsbegeleiders” moeten herkenbaar zijn
door het dragen van een geel of oranje veiligheidshesje. Tijdens de
optocht mag er gewisseld worden met het hesje.
- Het gebruik van glaswerk, flessen, glazen is in verband met de
veiligheid verboden.
- Strooigoed is niet toegestaan aangezien het gooien van snoepgoed en
dergelijke vanaf de carnavalswagen gevaar kan opleveren voor de
toeschouwers (zeker in het donker). Het snoepgoed mag wel worden
uitgedeeld aan de toeschouwers. Dit is mogelijk door groepsgenoten
naast de wagen mee te laten lopen.
- Open vuur, rookbommen en vuurwerk is ten strengste verboden.
- Wagens die voorzien zijn van een aggregaat dienen een werkende en
goedgekeurde brandblusser bij zich te hebben.
- Vervoer van passagiers is alleen toegestaan tijdens de optocht, voor en
na de optocht is dit verboden. De bestuurder van de wagen is hiervoor
eindverantwoordelijk.
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11 Aansprakelijkheid en schade
- Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke
aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
- SCG de Gentenarren, inclusief de optochtcommissie aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor door deelnemers geleden directe of
indirecte schade en/of ongevallen, alsmede voor door deelnemers aan
derden toegebrachte schade/letsel.
- 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
verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de
deelnemers zelf.
- Deelname aan de Gendtse verlichte avondoptocht geschiedt geheel op
eigen risico. Deelnemers aan de Verlichte Optocht in Gendt vrijwaren
SCG de Gentenarren, inclusief de optochtcommissie van alle
aansprakelijkheid voortvloeiend uit deelname aan de optocht.
12 Einde optocht en prijsuitreiking
Deelnemers die bij de prijsuitreiking aanwezig willen zijn kunnen de
carnavalswagen parkeren op het Julianaplein. De deelnemers die ervoor
kiezen niet bij de prijsuitreiking te zijn kunnen via de NijmeegsestraatKruisstraat weer huiswaarts keren.
De prijsuitreiking zal plaats vinden in zaal Providentia.
13 Jurering
De beoordeling van de deelnemers wordt uitgevoerd door de jury, aangesteld
door de optochtcommissie, die onafhankelijk van de optochtcommissie
functioneert. De criteria voor jurering zijn:
 Originaliteit / actualiteit
 Afwerking / technische uitvoering
 Presentatie / carnavaleske uitstraling
 Verlichting
Op de uitslag van de jury is geen beroep mogelijk.
14 Aanwijzingen
Tijdens de optocht dienen aanwijzingen van de politie, BOA’s,
verkeersregelaars en de organisatie te allen tijde opgevolgd te worden.
Tot slot vragen we jullie allen er een mooie en vooral gezellige optocht van te
maken!!
Prettige carnavalsdagen!
Optochtcommissie de Carrousel
E-mail:
Website:
Facebook:

verlichteoptochtgendt@hotmail.nl
www.gentenarren.nl/evenementen/verlichte-optocht
@verlichteoptochtgendt
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Extra aandachtspunten
Alcoholgebruik tijdens de optocht
De gemeente streeft naar een beperking van het alcoholgebruik. Bij sommige
optochten wordt veel alcohol genuttigd. Om dit tegen te gaan doet de
gemeente een beroep op de organisatoren van de optochten om de
deelnemers te verzoeken het alcoholgebruik tijdens de optocht zoveel
mogelijk te beperken. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol
verkeren kunnen uit de optocht worden verwijderd en/of van deelname worden
uitgesloten, dit is uitsluitend ter beoordeling aan de optochtcommissie.
Voor jongeren tot 18 jaar is het verboden alcohol te nuttigen (NIX18).
Vervoer van personen op carnavalswagen voor en na de optocht
Op de carnavalswagens mogen alleen tijdens de optocht personen
plaatsnemen, dus alleen vanaf de start tot het eindpunt van de optocht.
Wanneer de carnavalswagens naar het startpunt rijden, na afloop van de
optocht naar huis of naar een andere plaats rijden om daar deel te nemen aan
een optocht, mag er niemand op de carnavalswagen aanwezig zijn. Het is
belangrijk dat de organisatoren van de optochten de deelnemers hierop
wijzen. Niet alleen omdat het gevaarlijk is, maar ook omdat het verboden is en
(daarom) (letsel)schade niet vergoed wordt door de verzekering. De
bestuurder van het betreffende voertuig is dan persoonlijk aansprakelijk.
Aandachtspunten carnavalsoptocht
- Voorschrift ivm milieubeleid van de gemeente; het gebruik van confetti,
serpentine en materialen als zaagsel, houtkrullen, veren, stro en mest
zijn verboden.
Aandachtspunten carnavalswagen
- De technische staat van de carnavalswagen en/of voertuigen moet
zodanig zijn dat de optocht veilig kan verlopen voor toeschouwers en
deelnemers.
- Bij wagens waarop tijdens de optocht personen worden vervoerd, moet
een deugdelijke reling ter beveiliging zijn aangebracht.
- Van alle voertuigen dienen de niet zwenkbare wielen zorgvuldig te
worden afgeschermd. De wagens mogen maximaal 3 meter breed zijn
en niet hoger zijn dan 5.50 meter. De bodemvrijheid moet minimaal 25
centimeter bedragen.
- De objecten die op/aan de carnavals-/praalwagens bevestigd zijn
dienen veilig te zijn en worden beschouwd als lading van de wagen. De
organisatie, brandweer, politie en BOA’s behouden zich het recht voor
om de door hen als onveilig beoordeelde carnavals-/praalwagens uit te
sluiten van deelname aan de optocht en/of te (laten) verwijderen uit de
optocht.
- Ronddraaiende elementen en aandrijvingen die onderdeel van de
praalwagen uitmaken dienen op deugdelijke en veilige wijze te worden
afgeschermd.
- Aankleding en versiering van de wagens mogen geen brandgevaar
opleveren.

