1. Definities.
1.1 Onder deelnemers wordt verstaan: iedereen die aan de optocht deelneemt en zich hiervoor middels een
inschrijfformulier hebben ingeschreven.
2. Organisatie Carnavalsoptocht.
2.1 De jaarlijkse carnavalsoptocht Westervoort wordt georganiseerd door de Optochtcommissie van C.V. De Dolbotters. De
Optochtcommissie bestaat uit leden van C.V. De Dolbotters.
3. Deelname optocht.
3.1 Inschrijving voor deelname dient te geschieden bij de Optochtcommissie van C.V. De Dolbotters en is kosteloos.
3.2 Het Inschrijfformulier kan per e-mail optocht@dedolbotters.nl of via de website www.dedolbotters.nl worden
aangevraagd of gedownload.
3.3 Inschrijfformulieren dienen uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de optocht in het bezit te zijn van de Optochtcommissie.
Alleen dan kan er recht op deelname worden geclaimd.
3.4 De commissie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen vooraf, dan wel tijdens de optocht,
deelname te weigeren
3.5 Inschrijvingen van een wagens met een bijbehorende loopgroep en/of individuele worden als 1 startnummer ingedeeld
en gejureerd.
3.6 Deelnemers met de leeftijd tot 15 jaar behoren tot de categorie jeugd.
3.7 AVG; Door deelname aan het evenement geeft een deelnemer toestemming voor publicatie van hen tijdens het
evenement gemaakte foto’s en videomateriaal.
3.8 Een ieder die inschrijft voor, of deelneemt aan de carnavalsoptocht, wordt geacht kennis te hebben genomen van dit
reglement en akkoord te zijn met hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen.
4. Algemeen.
4.1 Alle deelnemers verplichten zich, met betrekking tot de start- en opsteltijd en plaats, aanrij- en optochtroute, te houden
aan de aanwijzingen van de Optochtcommissie, optochtbegeleiders, politie en verkeersregelaars.
4.2 De optocht kan tot op de dag van de optocht in zeer bijzondere omstandigheden worden afgelast en/of in tijdstip
worden verschoven. (bijvoorbeeld extreme koude, gladheid, zware sneeuwval of stortregens.)
4.3 Met betrekking tot het bovenstaande zal de Optochtcommissie de deelnemer(s) op de optocht dag tussen 10:00 uur en
11:00 uur telefonisch informeren via het telefoonnummer zoals dat op het inschrijfformulier is aangegeven.
4.4 Iedere deelnemer krijgt een startnummer uitgereikt. Dit nummer dient tijdens de optocht goed zichtbaar te worden
aangebracht.
4.5 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Optochtcommissie.
5. Voorschriften en veiligheid optochtwagens.
5.1 Op praalwagens is de aanwezigheid van een goed werkende brandblusser verplicht. Het ontbreken van een
brandblusser betekent dat uw praalwagen uitgesloten kan worden van deelname. Controle hierop geschiedt door een
handhaver van de vergunningverlener. De Optochtcommissie is niet verantwoordelijk voor beslissingen die door de
handhaver wordt gemaakt.
5.2 Wagens mogen niet hoger dan 3,5 meter en niet breder dan 3,0 meter zijn. Tractoren met een platte kar of praalwagen
moeten voorzien zijn van een veiligheids-pin en een extra ketting.
5.3 Wagens moeten technisch in een goede staat zijn, goed bestuurbaar en achteruit manoeuvreerbaar zijn. Alle wagens
worden voorafgaande aan de optocht, steekproefsgewijs onderworpen aan een technische controle. Indien de wagen niet
aan de in dit reglement gestelde voorwaarden voldoet kan deze de deelname aan de optocht worden ontzegd.
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5.4 Wagens moet tijdens de optocht aan alle zijden bij alle wielen worden bewaakt, en begeleid worden door voldoende
personen. Indien er onvoldoende begeleiding aanwezig is kan de praalwagen verdere deelname tot de optocht worden
ontzegd. Het is verboden voor op de tractor (stootblok), of op de distel of triangel van wagens te staan of te zitten.
5.5 Elke wagen dient een woordvoerder te hebben, als aanspreekpunt van de groep.
5.6 Wagens welke zijn voorzien van een toiletvoorziening, moeten dit op een gedegen manier opvangen zodat dit niet op
de openbare weg terecht kan komen.
5.7 De onderlinge afstand tussen het trekkende voertuig en de voorgaande eenheid mag tijdens de optocht niet groter zijn
dan 15 meter. Andere deelnemers mogen niet worden opgehouden of gehinderd in de voortgang.
5.8 Het gebruik van papierkanonnen, confettikanonnen, flyeren of anderszins verspreiden van grote hoeveelheden papier
of drukwerk is niet toegestaan!
5.9 De Optochtcommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte schoonmaakkosten. Eventuele
schoonmaakkosten wordt verhaald op de vervuiler(s).
6. Gedragsregels tijdens de optocht.
6.1 Deelnemers dienen aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars, Optochtcommissie en optochtbegeleiders tijdens
de optocht te allen tijde op te volgen.
6.2 Het is ten strengste verboden, glaswerk in welke vorm dan ook in de optocht aanwezig te hebben. Afval van plastic
flessen en blikjes moeten door de deelnemers zelf na de optocht opgeruimd worden.
6.3 Het alcoholgebruik dient tot een minimum beperkt te worden, duidelijk zichtbaar alcoholgebruik en wildplassen is niet
toegestaan. De algemeen geldende drank en horecawet is van toepassing tijdens dit evenement. Alcoholgebruik onder de
18 jaar is niet toegestaan.
6.4 Bestuurders van de trekkende eenheden of anderszins in de optocht rijdende voertuigen dienen zich te houden aan de
regels van de Wegenverkeerswetgeving. De politie kan en zal indien zij dit wenselijk acht een alcoholcontrole uitvoeren.
6.5 Grootste voorzichtigheid moet worden betracht bij het strooien van snoep en dergelijke dit mag alleen met voldoende
afstand en alleen naast de deelnemende eenheid.
7. Diskwalificatie, startverbod en verwijdering uit de optocht.
7.1 De Optochtcommissie kan besluiten tot diskwalificatie, startverbod en / of verwijdering uit de optocht in geval van
onderstaande situaties:
7.2 Er sprake is van overmatig drankgebruik van de deelnemers aan de optocht.
7.3 Er kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen worden uitgebeeld.
7.4 De voortgang van de optocht opzettelijk wordt vertraagd.
7.5 De aanwijzingen van de Politie, Optochtcommissie en optochtbegeleiders niet worden opgevolgd of opzettelijk worden
genegeerd.
7.6 Niet wordt voldaan aan het gestelde in dit reglement.
8. Aansprakelijkheid.
8.1 De Optochtcommissie is niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing van goederen van deelnemers en bezoekers
van de optocht.
8.2 De Optochtcommissie is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel van de deelnemers en bezoekers van de optocht,
opgelopen in het kader van de optocht.
8.3 Schade van welke aard dan ook, is nimmer verhaalbaar op de Optochtcommissie. Iedere deelnemer wordt geacht
volgens het burgerlijk wetboek een W.A.-verzekering te hebben afgesloten.
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8.4 Schade aan derden bijvoorbeeld veroorzaakt door het onzorgvuldig gooien met snoep en dergelijke, of aan de
deelnemers van de optocht, waarbij geen aansprakelijke bekend is, is niet verhaalbaar op de Optochtcommissie en valt
onder een "aanvaardbaar risico".
8.5 Bestuurders van trekkers moeten een kopie van het verzekeringsbewijs of aanmeldingsbewijs kunnen overleggen
waarin staat vermeld dat het voertuig is verzekerd of bij de verzekering is aangemeld (dit geldt voor deelname aan alle
optochten in Nederland). De Optochtcommissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke ontstaan is door
voertuigen in welke zin dan ook, bijvoorbeeld het losschieten van een aanhanger of een persoon onder de wagen en valt
ten allen tijde onder de W.A.-verzekering van de eigenaar van het trekkende voertuig die extra verzekerd dient te zijn voor
evenementen en carnavalsoptochten. (Ga vooraf bij de eigenaar van de trekker informeren of het voertuig is aangemeld bij
zijn of haar verzekeraar en heeft gemeld dat zijn of haar voertuig deelneemt aan een carnavalsoptocht
(Praalwagenverzekering).
8.6 De Optochtcommissie/de vergunninghouder is in geen geval aansprakelijk voor kosten door deelnemer gemaakt ten
behoeve van deelname aan de optocht indien (verdere) deelname om wat voor reden dan ook niet plaats kan vinden, moet
worden gestaakt/ontzegd/geweigerd. Dit geldt tevens in geval van afgelasting zoals genoemd in 4.2 .
8.7 De prijzen kunnen worden toegekend aan wagens, groepen, individuele deelnemers, kinderen/jeugd, muziekkorpsen,
versierde huizen en straten.
8.8 De prijzen kunnen bestaan uit een bokaal en/of een geldbedrag. De politieke prijs is de “Johan van Osch Bokaal”
(vernoemd naar de oud burgemeester Johan van Osch) .De Wisselbokaal is uitsluitend voor de winnaar van de
Westervoortse Wagenbouwers en is de “Geert van Diek Wisselbokaal” vernoemd naar de ontwerper van deze
Westervoortse Bokaal. Deze Bokaal moet weer ingeleverd worden bij CV de Dolbotters op de 11e van de 11e voor het
nieuwe carnavalsseizoen.
8.9 De jury bestaat uit een onafhankelijke groep personenen die onder leiding staan van een door de Optochtcommissie
aangewezen juryvoorzitter.
8.10 De jury behoudt zich, in overleg met de Optochtcommissie, het recht voor een bepaalde prijs niet of aan een
ander(en) toe te kennen.
8.11 Er wordt door de jury punten gegeven en gelet op: Uitvoering, Uitstraling, Uitbeelding en Gedrag. Over uitslagen kan
niet worden gecorrespondeerd.
8.12 Uitslagen worden een uur na binnenkomst van de laatste deelnemer bekend gemaakt in Zalencentrum Wieleman en
z.s.m. na de optocht op onze website www.dedolbotters.nl openbaar gemaakt.
8,13 Prijzen welke niet tijdens de uitreiking of binnen 14 dagen door de winnaar in ontvangst worden genomen, vervallen
aan CV de Dolbotters. Hiermee vervalt de toekenning van de prijs aan de winnaar.
9. Reclame.
9.1 Het is deelnemers van de optocht niet toegestaan reclame te maken. Deze uitsluiting geldt zowel visueel, akoestisch
als fysiek. Bestaande reclame op een trekkend voertuig wordt gedoogd.

10. Slotbepaling - geschillen en onvoorzienbaarheid.
10.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Optochtcommissie. De uitspraak van deze commissie is
voor een ieder bindend en beroep hierop is niet mogelijk. Voor zover de toepassing van de bepaling van dit reglement tot
onaanvaardbare gevolgen leidt, is de voorzitter van de commissie gerechtigd uitzonderingen daarop te maken en/of
afwijkende maatregelen te nemen.

Namens CV de Dolbotters wensen wij u een geweldige mooie optochtdag.

Ton Gerritsen
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