Carnavals vereniging De Weteringzotten
regelement

Eerste Sallandse Carnavalsoptocht
CV De Weteringzotten
1. Inleiding
Traditiegetrouw zal de eerste Sallandse Optocht plaats vinden bij CV De Weteringzotten in
Boskamp. Zo ook dit jaar. Via dit regelement willen wij niet alleen alle deelnemers, maar ook
vrijwilligers en publiek op de hoogte brengen van de wetten en regels rondom onze carnavals
optocht.
Het is aan te bevelen dit regelement vooraf goed te bestuderen, zodat problemen naderhand
kunnen worden voorkomen. CV De Weteringzotten wenst iedereen wederom een mooie en
succesvolle optocht en veel plezier bij de voorbereidingen.

2. Deelname groepen
Tijdens de eerste Sallandse optocht kunt u zich opgeven in de volgende categorieën.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grote wagens
Prinsenwagens
Grote groepen volwassenen of kinderen (≥ 5 personen)
Kleine groepen volwassenen of kinderen (< 5 personen)
Individuelen volwassenen of kinderen
Kinderen met kar

3. Deelname eisen
-

Carnavaleske voorstelling

Deelnemers aan de eerste Sallandse optocht moeten een carnavalesk thema uitbeelden. De
optocht commissie behoud zich het recht voor om deelnemers te weigeren wanneer zij hier niet
aan voldoen of wanneer de deelname als kwetsend en of beledigend wordt beschouwd.
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-

Afmetingen

Bij deelname moeten de volgende maximale afmetingen worden aangehouden:






Lengte trekkend voertuig : max. ± 5 meter
Lengte van de wagen : max. ± 10 meter
Breedte : max. ± 3,5 meter
Doorrijhoogte max. 5,5 meter (denk aan de hoogte van het spoor : max. 4 meter)
Ruimte tussen onderkant wagen en wegdek ± 30 cm

-

Veiligheid



De constructie van de totale voorstelling (incl. wagen en trekkend voertuig) moet zowel
voor deelnemers als het publiek veilig zijn.
Het is niet toegestaan om snoepgoed, (plastic) confetti en/of andere harde voorwerpen
vanaf de wagen in het publiek te gooien.
Bestuurders van voertuigen mogen te allen tijde geen gebruik maken van alcoholische
dranken, dit geldt ook voor alle overige deelnemers.
Iedere wagen (uit de categorie wagens, maar ook kleinere karren met een aggregaat),
dient een 12 Kg brandblusser aan boord te hebben.





4. Aansprakelijkheid en verzekering








Carnavalsvereniging De Weteringzotten is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan
deelnemers, derden of zaken daarvan ontstaan tijdens deelname aan de optocht. De
veroorzaker is daarvoor zelf aansprakelijk.
Motorvoertuigen die deelnemen aan de optocht moeten volgens bestaande wettelijk
verplichte bepalingen ten minste zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid
(WA).
Carnavalsvereniging De Weteringzotten kan het collectieve risico van deelname aan onze
optocht niet verzekeren. Wij adviseren u daarom het volgende:
o Bekijk vooraf of alle deelnemers en gebruikte voertuigen goed verzekerd zijn. Let
op: niet alle verzekeringsmaatschappijen geven dekking voor deelname aan
optochten. Zoek daarom van te voren goed uit of dit risico wel of niet is
meeverzekerd.
o Bij landbouwvoertuigen is het risico van deelname aan een optocht niet gedekt.
Vaak is een melding aan de verzekeringsmaatschappij echter voldoende om dit
risico wel mee te verzekeren.
o Verzekering is altijd voor de verantwoordelijkheid van de deelnemers.
Wanneer het niet mogelijk is om een verzekering voor deelname aan de optocht bij een
reguliere verzekeraar onder te brengen, dan kan men terecht bij
Verzekeringsmaatschappij RIALTO. Zij verzekeren bijzondere risico’s van
motorrijtuigen.
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5. Algemene informatie
De eerste Sallandse carnavalsoptocht vindt normaliter plaats op de zaterdag van het carnavals
weekend op de Boskamp en start om 10:00 uur. Opstellen kan vanaf 9:30 uur. Opbouwen van

wagens kan, maar zorg ervoor dat overig verkeer en andere wagens niet de doorgang wordt
belemmerd!
Opstellen en na afloop het verlaten van de optocht kan via de Dingshofweg. Volg daarbij de
aanwijzingen van de verkeersregelaars en optochtcommissie van CV De Weteringzotten.
Tijdens het opstellen en tijdens de optocht worden alle deelnemers door een onafhankelijke jury
beoordeeld. De jury, alsmede ook de optochtcommissie heeft te allen tijde het recht deelnemers
aan de optocht uit te sluiten of deze uit te sluiten van prijzengeld (zoals bijvoorbeeld bij openlijk
drankgebruik voor en tijdens de optocht). Prinsenwagens zijn uitgesloten van prijzengeld.
Prijs uitreiking volgt direct na de optocht in onze Residentie te Ruimzicht. Tegen de uitslag is
geen beroep mogelijk.
Contact adres voor opgave voor en vragen over de optocht:
Optocht commissie
optochtweteringzotten@gmail.com
Uiteraard kunt u zich tevens opgeven via www.weteringzotten.nl. Opgave voor grote wagens kan
tot 1 week voor aanvang. Opgave voor de rest moet ‘s ochtends vanaf 9:00 uur.
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