Inschrijfformulier carnavalsoptocht 11 februari 2018

Inleveren bij:
Rico Lubin
Palenbergerweg 3
Tel. 045- 569 07 68
Of ondertekend mailen naar: optocht@wespelle.nl

Ondergetekende:
Naam

:

Adres

:

Woonplaats

:

E-mail

:

Telefoon

:

Omschrijving motto

:

Eigen muziek:

□ ja

□ nee

Einzelgänger / Duo / Groep / Groep met wagen / Jeugd / Volwassenen
(doorhalen wat niet van toepassing is).

Verklaart hiermede kennisgenomen te hebben en akkoord te gaan met de bepalingen gesteld door
c.v. de Wespelle i.v.m. deelname aan bovengenoemde optocht.

Handtekening:

Datum:………………………………

Voorschriften met betrekking tot deelneming carnavalsoptocht:
1. De optocht wordt geleid door een aantal als zodanig herkenbare ordecommissarissen, waarvan de
leider contact houdt met de begeleidende politiefunctionarissen. Aanwijzingen van genoemde
commissarissen en politiefunctionarissen dienen stipt opgevolgd/uitgevoerd te worden.
2. De optocht dient zoveel mogelijk één gesloten geheel te vormen. Van de route mag niet worden
afgeweken.
3. Geen muziek mag gemaakt worden bij gebouwen, waar zulks hinder kan opleveren.
4. Uit veiligheidsoverweging mag aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar in- of bij de optocht
geen alcoholhoudende drank worden verstrekt.
5. Kennelijk dronken personen kunnen door de ordecommissarissen uit de optocht verwijderd
worden.
6. Aanstootgevende c.q. beledigende aanduidingen, motieven en uitdrukkingen in woord en/of beeld
zijn niet toegestaan.
7. Bestuurders van voertuigen mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende drank nuttigen.
8. Indien in de optocht een zogenaamd confettikanon wordt meegevoerd, dient bij schieten daarmee
voorkomen te worden dat letsel of schade wordt toegebracht aan personen of goederen.
9. In de stoet meetrekkende voertuigen moeten voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. (APKgekeurd en WA-verzekerd)
10. Het strooien van versnaperingen en dergelijke dient zodanig te geschieden, dat daardoor geen
letsel of schade aan personen en/of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral de
kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen.
11. Draaiende delen van voertuigen van waaruit of waaraf versnaperingen en dergelijke worden
gestrooid dienen voldoende afgeschermd te worden met kappen of beugels, ter voorkoming van
aanraking van deze delen met kinderen.
12. Men is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen, dat
de gemeente, dan wel derden, schade lijden. Eventueel aangebrachte schade wordt op de
aanbrenger verrekend.
13. Het strooien of verspreiden van materialen die milieuverontreinigend zijn is niet toegestaan en
kan tot uitsluiting c.q. het aansprakelijk stellen van de betreffende deelnemer(s) leiden.
14. Deelname aan de optocht geschiedt op eigen risico.
15. Deelnemers zullen c.v. De Wespelle niet aansprakelijk houden voor zaak- of personenschade, die
zij zelf bij de optocht hebben opgelopen. Zij zullen evenmin hun eigen aansprakelijkheid op c.v.
De Wespelle afwentelen (bijv. door c.v. De Wespelle in vrijwaring op te roepen) wanneer zij
voor hun eigen handelen of hun eigen nalaten door derden aansprakelijk worden gesteld voor
zaak- of personenschade die zij door hun handelen of nalaten aan derden hebben toegebracht.
Ook voor schade die deelnemers elkaar onderling toebrengen is c.v. De Wespelle niet
aansprakelijk. Indien c.v. De Wespelle aansprakelijk wordt gesteld (en/of in rechte wordt
betrokken) door een niet-deelnemer aan de optocht (zoals publiek) voor schade die veroorzaakt is
door (een) deelnemer(s) aan de optocht, dan geldt reeds nu voor alsdan dat die deelnemer of
zijn/haar groep de c.v. De Wespelle zal vrijwaren voor alle gevolgen (kosten, procedure, schade
etc.).

