Reglement carnavalsoptocht C.V. de Platneuzen Schalkwijk.
1. Dat DEELNEMER optreedt als vertegenwoordiger van de deelnemende wagen vóór,
tijdens en ná de optocht van CV De Platneuzen.
2. Dat DEELNEMER geheel op eigen risico deelneemt aan de optocht.
3. Dat de wagen en eventueel het trekkend voertuig waarmee deelgenomen wordt aan
de optocht minimaal voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd is.
4. Dat de bestuurder van de deelnemende wagen of het trekkend voertuig daarvan
minimaal 18 jaar is en in het bezit van een voor deze wagen c.q. trekkend voertuig
geldend geldig Nederlands Rijbewijs. Dat de bestuurder niet onder invloed mag zijn
van alcohol of verdovende middelen.
5. Ieder trekkend voertuig moet begeleid worden door 2 begeleiders. Bij een
carnavalswagen langer dan 12 meter (inclusief trekkend voertuig) moeten er nog
tenminste 2 begeleiders naast en twee begeleiders achter deze wagen lopen. De
begeleiders moeten 18 jaar of ouder zijn en mogen niet onder invloed van alcohol
zijn. Voor de overige deelnemers aan de optocht geldt dat overmatig alcoholgebruik niet
wordt getolereerd. Op en afstappen van de wagen mag alleen bij stilstand.

6. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een persoon
ouder dan 18 jaar op een carnavalswagen aanwezig zijn.
7. Dat DEELNEMER ten allen tijde verantwoordelijk is voor eventuele door hem/haar
veroorzaakte schades aan eigendommen van derden, waaronder gemeentelijke
eigendommen. Bij eventuele schade veroorzaakt door DEELNEMER, is DEELNEMER
verantwoordelijk voor hieruit voortvloeiende kosten.
8. Dat DEELNEMER ten allen tijde verantwoordelijk is voor veroorzaakt lichamelijk letsel
bij zichzelf of derden. Bij eventueel letsel veroorzaakt door DEELNEMER, is
DEELNEMER verantwoordelijk voor hieruit voortvloeiende kosten.
9. Dat DEELNEMER aanwijzingen van het bestuur, verkeersregelaars en ambtenaren in
functie ten allen tijde opvolgt en ermee akkoord gaat dat indien het bestuur van CV
De Platneuzen van mening is dat DEELNEMER zich tijdens de optocht misdraagt,
bijvoorbeeld door het aanrichten van vernielingen, onveilig rijgedrag, geluidsoverlast,
het afsteken van vuurwerk en het gebruik van confetti, het bestuur ten allen tijde
gemachtigd is om deze DEELNEMER uit de optocht te zetten. DEELNEMER valt in dat
geval ook buiten de prijzen.
10. Dat DEELNEMER ervoor zorgt dat het startnummer duidelijk zichtbaar is. Indien dit
niet het geval is zal de jury genoodzaakt zijn dit mee te nemen in de einduitslag door
middel van punten aftrek. Ook dient er bij het opstellen ten alle tijden direct

aangesloten te worden aan de al reeds opgestelde wagens. Er mag niet worden
ingehaald.
11. Dat DEELNEMER ermee akkoord gaat dat de start van de optocht op de provinciale
weg te Schalkwijk is. (eerste wagen ten hoogte van Provincialeweg 54)
Dat DEELNEMER de volledige route, zoals door de vereniging is bepaald af moet
leggen. Indien DEELNEMER niet de volledige route aflegt, bijvoorbeeld door het
afsnijden of vroegtijdig verlaten van de optocht, valt DEELNEMER buiten de prijzen.
De wagens kunnen zich opstellen op Provincialeweg aansluitend aan de
prinsenwagen richting de brandweer. LET OP! LOOPGROEPEN STARTEN DE OPTOCHT
TER HOOGTE VAN DE BRANDWEERKAZERNE.
Op de wagens is GEEN glaswerk toegestaan.
Om verkeersproblemen na afloop van de optocht te voorkomen vragen wij iedereen
om op de Jhr Ramweg niet te keren, maar direct de weg te vervolgen richting
Schalkwijkseweg. Het is de DEELNEMER bekend dat de wagen en het eventuele
trekkend voertuig niet op de openbare weg mag worden achtergelaten en op een
daarvoor geschikte plaats moet worden gestald. Het bestuur van CV De Platneuzen is
niet aansprakelijk voor eventuele boetes, schade aan trekkend voertuig en/of wagen
en verwijderingskosten na, al dan niet, verkeerde stalling.

EISEN AAN DE WAGEN:
Afmetingen:
Gezien het te passeren spoorwegovergang is het nadrukkelijk verboden de wagen
langer te maken dan 15 meter en mag de wagen op het hoogste punt niet hoger zijn
dan 4 meter. Veiligheidshalve mag het gedeelte waar personen kunnen staan zich
niet hoger bevinden dan 2 meter boven het wegoppervlak.
Personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de carnavalswagen bevinden moeten
achter een stevige omheining staan of op een deugdelijke wijze gezekerd zijn. De
omheining moet minimaal 1.20 m hoog zijn. Als er kinderen op de carnavalswagen
staan moet er ook een omheining zijn op 50 cm hoogte. De omheining moet
nagelvast aan de carnavalswagen zijn bevestigd. Er mogen geen hoogwerkers en
shovels meerijden in de optocht. En er mogen geen mensen in een laadbak worden
vervoerd. Tevens mag 1 trekkend voertuig slecht 1 wagen trekken.

Brandveiligheid op de wagens:









Er mogen geen gasflessen worden meegevoerd op de wagens;
Met name aan de buitenzijde van een wagen/oplegger of object dient het gebruik
van makkelijk ontvlambare materialen te worden vermeden;
Iedere deelnemende wagen moet voorzien zijn van een brandblusser met een
minimale inhoud
van 6 kg/liter. (Deze is evt. tegen betaling bij ons te verkrijgen)
Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te
zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking.
Bijvullen van de generator mag alleen als de wagen stilstaat.
Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd.
Deze dient geborgen te zijn in deugdelijke, speciaal daarvoor bestemde houders.
Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.
Elektrische haspels moeten bij gebruik volledig afgerold worden.

De organisatie behoudt zich het recht om tot 1 week voor de optocht op een
bouwavond de wagen te komen schouwen. Bij twijfel en/of bij overschrijding kan het
startbewijs worden ingevorderd.

We wensen jullie veel succes en voorpret met het bouwen van jullie wagen.

