Reglement Carnavalsoptocht
De Blauwlappen Culemborg
Voordat u deelneemt aan de Carnavalsoptocht door Culemborg, beter bekend als de
de Papklokkendamse Optocht, dient u bekend te zijn met dit reglement.
1. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico, denk hierbij aan
een verzekering van de wagen.
2. Overtreding van de onderstaande regels kan uitsluiting tot gevolg hebben.
3. U dient 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
4. Volg de aanwijzingen op van de optochtcommissie en verkeersregelaars.
5. Om de veiligheid voor u en het publiek niet in gevaar te brengen moet de
constructie op een degelijke en verantwoordelijke manier gemaakt zijn.
6. Afmeting van de wagen:
*Max hoogte
4.00 meter.
*Max breedte
2.50 meter
*de voorkant, achterkant en zijkanten moeten 30 cm vrij zijn van het wegdek.
7. De chauffeur dient ten allen tijden aanwezig te zijn bij zijn voertuig.
8. Hydraulische systemen mogen tijdens de optocht worden gebruikt.
9. Er mogen geen uitstekende en scherpe delen onder de 2.25 m zijn
aangebracht.
10. Strooigoed moet op een verantwoorde wijze in het publiek geworpen worden.
11. Denk aan het milieu, uitsluitend papieren confetti toegestaan.
12. Drankmisbruik wordt niet toegestaan.
13. Om deel te nemen aan de optocht moet men minimaal 18 jaar zijn.
14. Deelnemers met de leeftijd onder de 18 jaar behoren altijd begeleid te worden
door iemand met de leeftijd van 18 jaar of ouder.
15. Zedenkwetsende en discriminerende uitlating en/of afbeelding worden niet
toegestaan. De muziek dient een carnavalesk karakter te hebben. Alleen daar
waar de muziek een bijdrage aan het idee levert kan hiervan worden
afgeweken.
16. Zorg voor een goede aansluiting tijdens de optocht, dit voorkomt stagnatie.
Met bovenstaande regels wil de organisatie er voor zorgen dat de optocht zo veilig
mogelijk verloopt.
LET OP! DE START PLAATS IS MARIA HOF (OUDE POLITIEBURO)
De optochtcommissie en Carnavalsvereniging De Blauwlappen wensen u een leuke,
gezellige en veilige optocht toe.
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