
Carnavalsverieëniging de Vöskes

CV DE VÖSKES
OPTOCHTREGELEMENT

Iedereen die aan de optocht deelneemt, dient verzekerd te zijn tegen Wettelijke
Aansprakelijkheid.

Elk deelnemend motorrijtuig dient verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.
Op verzoek van de commissie dient een verzekeringsbewijs plus geldig rijbewijs
Te kunnen worden getoond.

De optochtcommissie heeft de bevoegdheid deelname aan de optocht te verbieden of
Deelname aan de optocht te onderbreken als respectievelijk het onderwerp van groep 
of wagen kwetsend is voor personen of zaken, of verdere deelname aan de optocht 
Uit veiligheidsoverwegingen niet meer verantwoord is.

Maximale lengte, inclusief trekkersdeel        15 meter
Maximale breedte                                             3.5 meter
Maximale hoogte, gemeten vanaf wegdek  6 meter
Men dient speciale aandacht te besteden aan hooggeplaatste personen en attent te zijn
dat passage van laaghangende kabels, reclameborden en takken van bomen, mogelijk is.
In wagens aanwezige personen dienen een houvast” aan te treffen van voldoende hoogte.

Deelnemers dienen zorg te dragen voor een aaneengesloten optocht.
Na act of stunt dient snel aansluiting verkregen te worden.
Strooigoed is niet toegestaan.
In de optocht mogen geen levende dieren (zoals koeien, varkens e.d.) meegevoerd worden.
Kleine dieren zijn wel toegestaan indien dit het ontwerp verduidelijkt.

Bij grote wagens dient er begeleiding te zijn, die voorkomt dat er schade ontstaat aan
overhangende takken, kabels etc. 
Geen begeleiding kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.

Men dient te voorkomen dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Vroegtijdig verlaten van de optocht is, zonder toestemming van de optochtcommissie
niet toegestaan. 

De Carnavalsvereniging de Vöskes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade,
En letsel voorkomend uit deelname aan de optocht.

Wij danken je voor de deelname en wensen je veel succes met de voorbereidingen 
en heel veel plezier tijdens de optocht.
De optochtcommissie .
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