Reglement Carnavalsoptocht Arnhem
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Organisatie Carnavalsoptocht Arnhem.
Deze berust bij het bestuur van de Stichting Vrienden van de Ernemse Optog,
hierna te noemen S.V.E.O.
Bij de uitvoering van de carnavalsoptocht wordt de S.V.E.O. geassisteerd
door optochtbegeleiders en verschillende andere partijen.
Inschrijving.
Inschrijving voor deelname dient te geschieden via het secretariaat van de
S.V.E.O.
Inschrijfformulieren kunnen per email of via de website worden aangevraagd/
gedownload http://www.ernemseoptog.nl
Inschrijfformulieren dienen uiterlijk 2 weken voor de optocht in het bezit te zijn
van het secretariaat, alleen dan bestaat het recht op deelname en kan men in
aanmerking komen voor een prijs.
Het bestuur van de S.V.E.O. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf
van redenen vooraf een deelnemer te verwijderen of tijdens de optocht,
verdere deelname te weigeren.
Een ieder die inschrijft voor, of deelneemt aan de carnavalsoptocht, wordt
geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en akkoord te zijn met
de hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen.
Allen die zich hebben aangemeld, krijgen tijdig de volgende gegevens:
startplaats, start- en opstellingstijd, aanrij- en optochtroute en het
startnummer. Het startnummer wordt bij loting vastgesteld.
Het startnummer dient tijdens de optocht goed zichtbaar te zijn aangebracht.
Hiervoor is de aanmelder en/of deelnemer(s) zelf verantwoordelijk. Dit is van
belang voor de jury en de optochtbegeleiders.
Algemeen.
De S.V.E.O. heeft de optocht verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid
uitgezonderd voertuigen.
Op de dag van de optocht kan deze worden afgelast, indien zeer bijzondere
omstandigheden hier aanleiding toe geven. (bv. extreme koude of gladheid,
stortregens, zware sneeuwval). Het bestuur van de S.V.E.O. neemt hierover het
besluit om uiterlijk 10.00 uur in de ochtend van de dag waarop de optocht plaats
vindt. Deelnemers aan de optocht kunnen vanaf dit tijdstip hierover informatie
inwinnen via de sociale media als Twitter en Facebook en onze website
Alle deelnemers verplichten zich met betrekking tot de start- en opsteltijd en
plaats, aanrij- en optochtroute, te houden aan de aanwijzingen van Politie, het
bestuur van de S.V.E.O. en de optochtbegeleiders.
In gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien, beslist het bestuur van de
S.V.E.O. of diens gemachtigden.
Carnavals- en praalwagens/veiligheidseisen.
Wielen aan voor- achter- en zijkanten van de wagens moeten uit oogpunt van
veiligheid zijn afgeschermd.
De lengte en de breedte van de carnavals- en/of praalwagens moeten
zodanig zijn dat scherpe bochten zonder moeite kunnen worden genomen.
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De carnavals- en/of praalwagens mogen niet hoger dan 3.50 meter zijn en
niet breder dan 3 meter.
Iedere carnavals- en/of praalwagen moet aan beide zijden en zo nodig rondom
worden begeleid door minstens 2 personen uit eigen vereniging, die duidelijk
herkenbaar zijn.
Het aanwezig hebben van een brandblusser op de carnavals- en praalwagen is
vanuit veiligheidsreglementen verplicht. Het niet aanwezig hebben van een
brandblusser kan betekenen dat de carnavals- en praalwagen uitgesloten wordt
van deelname. Een en ander wordt beslist door een externe controleur die is
aangesteld door de Gemeente Arnhem.
De carnavals- en praalwagens moeten technisch in goede staat zijn, goed
bestuurbaar en achteruit manoeuvreerbaar zijn.
Alle carnavals- en praalwagens worden voorafgaande aan de optocht,
steekproefsgewijs onderworpen aan een technische controle. Indien de
carnavals- en praalwagen niet aan de voorwaarden voldoen, wordt deze de
deelname aan de optocht ontzegd. Bij twijfel kan men contact opnemen met het
secretariaat van het S.V.E.O.
Elke carnavals- en praalwagen dient een "wagenbaas" te hebben, die
verantwoordelijk en het aanspreekpunt van de groep is. De wagenbaas zorgt
ervoor dat de groep een eenheid blijft vormen en men zich houdt aan de punten
genoemd in dit reglement.
De wagenbaas draagt er zorg voor dat andere deelnemers niet worden
opgehouden of gehinderd in de voortgang van de optocht.
Het gebruik van confetti of confetti kanon(nen) is niet toegestaan.
Het gebruik van papierkanonnen, flyeren of anderszins verspreiden van grote
hoeveelheden papier of drukwerk is niet toegestaan.
Lege dozen e.d. mogen niet op de straten worden achtergelaten.
Het bestuur van de S.V.E.O. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
gemaakte schoonmaakkosten. Eventuele schoonmaakkosten worden
verhaald op de vervuiler(s).
Een show presentatie tijdens de optocht blijft tot een minimum beperkt, dit om
oponthoud te voorkomen.
Het is nuttig en raadzaam om de route vooraf bekijken op de mogelijke obstakels.
4.16 Het bestuur van de S.V.E.O. is niet verantwoordelijk voor de verplaatsing
naar
de startplaats voor de optocht alsmede de verplaatsing na de optocht van de
diverse deelnemende wagens of onderdelen.
Loopqroepen.
Loopgroepen kunnen aan de optocht deelnemen indien deze gekleed zijn in
carnavaleske kledij.
Zij dienen zich uiterlijk 10 dagen voor de optocht aan te melden onder opgave
van het aantal deelnemers per groep en de contactpersoon van de groep.
Zij houden zich aan de overige hier vermelde voorschriften van de Stichting.
Gedragsregels voor en tijdens de optocht.
Iedereen die deelneemt aan de optocht, dient zich aan het reglement te
houden.
Bij aankomst op het startpunt van de optocht moeten de deelnemers meteen
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bij het hun toegewezen startnummer gaan staan.
Tijdens de optocht mag men niet van de wagens op- of afstappen. Ook mag
men de optocht niet verlaten( bijvoorbeeld voor het nuttigen van consumpties
in een café).
Het gebruik van alcohol door de deelnemers aan de optocht is niet
toegestaan.
Bestuurders van de trekkende eenheden of anderszins in de optocht rijdende
voertuigen dienen zich te houden aan wettelijke regels van de wegen
verkeerswetgeving. De Politie kan, indien zij dit wenselijk acht een
alcoholcontrole uitvoeren.
De aanwijzingen van de Politie, S.V.E.O., optochtbegeleiders en haar
assistenten dienen zowel bij de opstelling als tijdens het in beweging zijn van
de optocht nauwkeurig te worden opgevolgd.
Het uitdelen van artikelen, snoep e.d. vanaf wagens, mits voldoende toezicht/
begeleiding aanwezig (4 personen), is toegestaan. Hierbij dient men van de
carnavals- en/of praalwagens af te worden gegooid en niet naast de wagen.
Men dient rekening te houden met de grote risico’s voor kinderen. Men blijft hoe
dan ook zelf verantwoordelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende ongevallen.
Daarvoor is de optocht via de S.V.E.O. NIET verzekerd. De kracht waarmee wordt
gegooid, dient zo klein mogelijk te zijn om verwondingen en/of ergernis onder de
toeschouwers te voorkomen. In geen geval mag er met kracht worden gegooid
met snoep en/of artikelen!
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Diskwalificatie, startverbod en verwijdering uit de optocht.
Degene, voor wie een van onderstaande punten van toepassing is, komt niet
in aanmerking voor een prijs en/of wordt eventueel door het bestuur van de
S.V.E.O. uit de optocht verwijderd en/of wordt eventueel van deelname in het jaar
daarop volgend uitgesloten als
er sprake is van drankgebruik tijdens de optocht.
hij/zij zich naar de mening van de Politie, S.V.E.O., optochtbegeleiders/
assistenten misdraagt.
hij/zij zich schuldig maakt aan het ophouden van de optocht.
hij/zij de aanwijzingen van Politie, S.V.E.O. en optochtbegeleiders niet opvolgt of
al dan niet opzettelijk negeert.
hij/zij zich kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke gedraagt.
hij/zij het startnummer niet duidelijk zichtbaar toont.
Aansprakelijkheid.
Het bestuur van de S.V.E.O. is niet verantwoordelijk voor eventuele
vermissing van goederen van deelnemers en bezoekers tijdens de optocht.
Het bestuur de van de S.V.E.O. is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel
van de deelnemers en bezoekers van de optocht, opgelopen in het kader van
de optocht.
Schade van welke aard dan ook is nimmer verhaalbaar op het bestuur van de
S.V.E.O. Iedere deelnemer wordt geacht een W.A. verzekering te hebben
afgesloten.
Schade aan derden bijvoorbeeld veroorzaakt door het onzorgvuldig gooien
met snoep etc. of aan de deelnemers van de optocht, waarbij geen
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aansprakelijke bekend is, is niet verhaalbaar op het bestuur van de S.V.E.O..
Bestuurders van trekkers moeten een kopie van het verzekeringsbewijs of
aanmeldingsbewijs kunnen overleggen waarop staat vermeld dat het voertuig
is verzekerd of bij de verzekering is aangemeld (dit geldt voor deelname aan
alle optochten in Nederland). Het bestuur van de S.V.E.O. 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 etc. Dit valt te allen tijde onder de verzekering van de eigenaar van het
trekkende voertuig die hiervoor extra verzekerd dient te zijn.
Criteria prijstoekenning Carnavalsoptocht Regio Arnhem.
Carnavals- en/of praalwagens: Carnavals- en/of praalwagens die op eigen
kracht rijden of worden voortgetrokken en een bepaald gegeven op een
carnavaleske wijze uitbeelden.
Groepen: Bestaan uit tenminste elf personen die een bepaald gegeven op een
carnavaleske wijze uitbeelden.
Individuelen: Bestaan uit groepen van minder dan elf personen die een bepaald
gegeven op een carnavaleske wijze uitbeelden.
Muziek: Muziekverenigingen, Muziekgroepen en Muziekkorpsen.
Actualiteitsprijs: Carnavals- en/of praalwagens of groep met het meest actuele
onderwerp.
Aanmoedigingsprijs.
Mooist versierde straatprijs

Jurering
De jury die de optocht in zijn volle omgang beoordeelt, bestaat uit een
onafhankelijke voorzitter en een drietal leden die een carnavals achtergrond
en/of competenties hebben die het mogelijk maken de actualiteit van het
uitgebeelde te beoordelen.
10.2 Tijdens de jurering wordt op hoofdlijnen gekeken naar de carnavalistische
uitvoering van de presentatie, het enthousiasme en het gedrag van de
deelnemers.
10.3 Het idee voor de uiting: Aandachtspunten hierbij zijn de actualiteit van het
onderwerp en de uitvoering en uitstraling van het idee.
10.4 Het gedrag tijdens de deelname aan de optocht: Gekeken wordt naar
drankgebruik tijdens de optocht, veiligheid, omgang met het publiek.
10.5 De jury kan hierbij, indien zij dat wenst of nodig acht, informatie inwinnen bij
de coördinator van de optochtbegeleiders en andere bestuursleden van de
S.V.E.O.
10.6 Reacties uit het publiek kunnen naast de eigen waarneming een thermometer
zijn voor het onderdeel ‘gedrag tijdens de optocht’.
10.7 Het oordeel van de jury en de daaraan gekoppelde toekenning van de prijzen
zijn autonoom en staan niet open voor discussie. Vragen over het reglement
en/of opmerkingen hierover kunnen via de website www.ernhemseoptog.nl of
het secretariaat van de S.V.E.O. schriftelijk worden voorgelegd aan de
juryvoorzitter. Bespreking van en/of toelichting op de uitslag is nadrukkelijk
uitgesloten.
10. 8 Uitslagen worden binnen drie dagen na de optocht via de website van de S.V.E.O.
www.ernemseoptog.nl en www.dedolbotters.nl openbaar gemaakt.

10.9 Prijzen die niet tijdens de uitreiking of binnen 14 dagen hierna, alsnog door de
winnaar in ontvangst worden genomen, vervallen aan de S.V.E.O. Hiermee vervalt de
toekenning van de prijs aan de winnaar
Definities
Onder deelnemers wordt verstaan: Individuelen, loopgroepen, carnavals- en
praalwagens, muziekkorpsen- en groepen,
Goedgekeurd te Arnhem, 16 december 2019 Bestuur Stichting Vrienden van de Ernemse
Optog

