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Reglement optocht
deelnemers
Wij zijn allereerst natuurlijk heel
erg blij dat jullie mee doen met de optocht. Maar om het hele
Beste chauffeur en optochtdeelnemers,

gebeuren veilig en netjes te laten verlopen, en dat het voor iedereen een onvergetelijke dag zal worden,
het volgende:
U/jullie doen mee aan de optocht voor eigen rekening en risico en zijn zelf verantwoordelijk en
aansprakelijk voor jullie eigen veiligheid en die van de toeschouwers!
De chauffeur is aanspreekpunt:
De chauffeur van de carnavalswagen is verantwoordelijk voor de wagen en de groep. Bij het eventueel
veroorzaken van problemen zal de chauffeur hierop worden aangesproken.
De chauffeur doet wat hem/haar gevraagd wordt:
Aanwijzingen en verzoeken van de bestuursleden, OPC leden en verkeersregelaars
dienen altijd opgevolgd te worden.
De chauffeur is BOB:
Het is verboden dat de chauffeur voor en tijdens de carnavalsoptocht alcoholhoudende drank nuttigt
en dus Bewust Onbeschonken Bestuurder zal zijn. Ook voor de deelnemers is het niet toegestaan op
de openbare weg alcohol houdende drank te gebruiken.
De chauffeur sluit aan:
Laat geen gaten vallen in de optocht en sluit netjes aan bij zijn voorganger.
De chauffeur zorgt voor de veiligheid:
De chauffeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek en de deelnemers aan de
Carnavalsoptocht. Wanneer het nodig is zorgt hij voor begeleiding van de wagen.
Het is verplicht om op elke wagen een goedgekeurde brandblusser en verbandtrommel te hebben.
Tevens mag een eventueel aanwezige hefinrichting personen niet hoger als 1 meter boven de grond
optillen. Men dient er zelf voor te zorgen dat het voertuig bij de eigen verzekeringsmaatschappij is
verzekerd c.q. is aangemeld als deelnemer aan een Carnavalsoptocht.
De chauffeur en deelnemers zorgen voor het milieu:
Het is verboden om materiaal van de wagen te gooien of te blazen. Te denken valt aan confetti,
piepschuim, hout en/of papiersnippers ect. Hou AUB alle losse spullen op de wagen.
Geluid muziekinstallatie op de wagen:
Denk om het geluidsniveau, deze mag de 85Db niet overstijgen. Denk hierom en volg de aanwijzing
op wanneer aangegeven wordt het geluidsniveau te verlagen.
Laten we met zijn alle bovenstaande regels in acht nemen en na leven, om er voor te zorgen dat deze
Historische optocht in ons 55e jubileumjaar niet onze laatste optocht wordt!
Bedankt voor de medewerking en een fijne carnavalsoptocht.
Met vriendelijke groet, bestuur c.v. De Krotenkokers

