Optocht reglement
Groate Optoch/ Vastelaovesmaondig
1.

De vereniging of groep die deze overeenkomst onderschrijft verklaart zich akkoord met de inhoud van dit
reglement.

2.

Deelname:
a. Deelname aan de optocht van de Baeker Pottentaote, geschied geheel voor eigen risico. De
organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door of aan deelnemers
of deelnemende goederen of voertuigen. Alle deelnemende voertuigen dienen verzekerd te zijn
tegen wettelijke aansprakelijkheid. De organisatie of organisatoren zijn niet aansprakelijk voor
eventuele gebeurlijke ongevallen.
b. De verenigingen of groepen die deelnemen aan de optocht van de Baeker Pottentaote verbinden
zich tot het opvolgen van aanwijzingen van het bestuur of leden van de Baeker Pottentaote, dan wel
door het bestuur aangewezen personen die zijn belast met de organisatie en begeleiding van de
optocht, als ook aanwijzingen van politie en of brandweer.
c. Deelname aan de optocht kan alleen als er een optochtnummer is verleend, dit dient op een nader te
bepalen moment afgehaald te worden. Dit nummer moet dan zichtbaar meegevoerd te worden op de
voorzijde van het trekkende voertuig.

3.

Uitsluiting:
De organisatie houdt zich het recht voor om,tot het laatste ogenblik personen en/of groepen uit de optocht te
weren of te verwijderen die niet hebben voldaan aan de bepalingen in dit reglement of die niet voldoen aan
de carnavaleske uitstraling of waardigheid van de optocht van de Baeker Pottentaote.

4.

Alcohol:
Het is verboden alcoholhoudende drank of dranken te nuttige, of aangebroken flessen en/of blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.(art.2:48 apv).

5.

Strooigoed:
Bij voertuigen of wagens die folders en/of snoepgoed uitgooien moeten aan de publiekszijden begeleiders
lopen die de veiligheid voor het publiek kunnen waarborgen.

6.

Eisen trekkend voertuig:
Motorvoertuigen (zowel trekkende als omgebouwde) dienen te voldoen aan de richtlijnen gesteld door de
Dienst Rijks Verkeersinspectie Bestuurders van motorvoertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs voor de categorie van het betreffende voertuig. Afmetingen van voertuigen mogen niet meer
bedragen dan 4 meter hoog en 3 meter breed.

7.

Het meevoeren van open vuur in de optocht is ten strengste verboden.

8.

Echter dient op de wagen wel een goed gekeurde brandblusser aanwezig te zijn als er een aggregaat
aanwezig is.

9.

Wielen van wagens en voertuigen dienen afgeschermd te worden.

10. Opstellen:
Opstellen van de optocht tussen 13.00 uur en 13.30 uur in de Wethouder Sangersstraat. Vertrek om 13.50
uur vanuit des betreffende straat, op aangeven van de organisatie! Indien uw groep/wagen te laat is, dient
men op een later punt aan te sluiten in de optocht. Doch indien de jeugdprins van de Baeker Pottentaote
gepasseerd is, is dit invoegen niet meer mogelijk!
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11. De chauffeur is aansprakelijk voor de wagen en deze blijft te alle tijde bij het voertuig!

12. Geluidsinstallatie/ geluidsniveau:
a. Tijdens de optocht is het zeer wenselijk om carnavals c.q. themamuziek te laten horen. doe dit op
een aanvaardbaar geluidsniveau. Denk ook aan de vorige/ volgende optochtdeelnemer en aan de
bezoekers langs de kant!
b. De aanwezige geluiddragers/ boxen, dienen naar binnen gericht op de wagen geplaatst te worden.
Op deze manier heeft u zelf, het meeste genot van de door u geplaatste geluidsinstallatie.
c. Geluidswanden (boxen) op de achterzijde van de optochtwagen worden niet getolereerd!
d. In de aan ons verstrekte optochtvergunning door de gemeente Beek, is er een passage opgenomen,
dat er maximaal een geluidniveau van 100dBa mag worden geproduceerd door deelnemers aan de
optocht.
i. Dit houdt automatisch in, dat hierop zal worden gecontroleerd.
ii. Tijdens het opstellen van de optocht, wordt uw geluidinstallatie door een externe
geautoriseerd persoon afgeregeld, zodat u niet over deze grens zou kunnen gaan.
iii. Tijdens de optocht zullen er op meerdere plekken proefmetingen worden verricht. Gaat u
over de grens heen, zal er een rood licht branden; bij een goed werkende installatie een
groen licht.
iv. Door deze proefmetingen bent u meermaals gewaarschuwd, u kunt/ dient hierop te
anticiperen.
v. Na deze proefmetingen zal er een definitieve meting volgen. Geeft de meting een waarde
boven het vastgestelde geluidsniveau aan, zal onze vereniging hiervoor beboet worden
door de vergunningsverstrekker (Gemeente). Deze boete zal dan ook één op één op de
aansprakelijke personen worden doorberekend. ( Deze personen hebben dit reglement
ondertekend.)
vi. Gaat u over de vastgestelde grens heen, betekend dit automatisch, dat u het volgend jaar
wordt uitgesloten van deelname aan onze optocht!
13. Ontbinding:
Bij de ontbinding van de optocht op de markt, blijft ook de chauffeur te alle tijde bij het voertuig. Tevens zal
op aanwijzing van een van de organisatoren en/of begeleiding aangegeven worden welke wagen muziek aan
mag houden, en dus ook wie de muziekinstallatie zal dienen uit te zetten. Dit geldt ook bij eventuele storing/
pech aan uw voertuig! LET WEL DE ORGANISATIE BEPAALT NIET U !!!!!!!!
14. Daar waar dit reglement niet voldoet of onduidelijk is beslist de organisatie en/of de personen vermeld onder
Par.4

Gelezen dd
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:

..................

Groep-/ Buurtvereniging :

..................

Naam

:

..................

Paraaf

:

..................

