OPTOCHTREGLEMENT
1. INLEIDING
Ook dit jaar wordt er uiteraard weer een optocht georganiseerd. Wij, Ouderraad OBS Dijkerhoek, wensen
diegene die mee willen doen veel plezier tijdens het maken van de attractie en het meedoen tijdens de optocht.
Wees op de hoogte van het reglement dit voorkomt dat er in een later stadium problemen ontstaan.

2. REGLEMENT VAN DEELNAME
A. Categorie
U kunt uitkomen in de volgende categorieën;
1. Wagens
2. Loopgroep
3. Jongeren
4. Basisschool

B. Veiligheid
- De constructie van wagens en combinaties van voertuigen moeten zowel voor de deelnemers als publiek veilig
zijn.
- Er dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn op iedere wagen
- Deelnemers aan de optocht mogen tijdens en voor de optocht geen gebruik maken van alcoholische dranken.
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D. Aansprakelijkheid en Verzekering
- De ouderraad basisschool Dijkerhoek is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden
die ontstaan tijdens voorbereiding en deelname aan de optocht.
- Bij letsel van deelnemers en/of derden, alsmede schade aan voertuigen en eigendommen van deelnemers en
derden is in principe de deelnemer zelf of de organisatie waartoe de deelnemer behoort aansprakelijk.
- Motorvoertuigen welke deelnemen aan de optocht moeten volgens bestaande wettelijke verplichte bepalingen
ten minste zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid (WA). Dit vooraf aan deelname van de optocht te
melden aan de verzekeringsmaatschappij.
- De eigenaar van het trekkende voertuig van een wagen is aansprakelijk voor letsel/en of schade aan deelnemers
en derden die ontstaan tijdens voorbereiding en deelname aan de optocht
- Personen welke meerijden op de wagen en/of tractor zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden en als er sprake
is van drankgebruik zal dit ook voor schade een matiging tot gehele uitsluiting van schadevergoeding kennen bij
uw verzekering. Let op: ook als de wagens niet voor vervoer van personen zijn ingericht is er ook voor nuchtere
mensen geen dekking,. Anders dan de apart hiervoor gesloten polis. Een verzekering maatschappij kan er op
ingesteld zijn om dit soort risico’s te verzekeren, LAAT JE GOED INFORMEREN.
- De ouderraad basisschool Dijkerhoek kan de deelnemer nader bewijs vragen, in hoeverre is voldaan aan de
wettelijke verzekeringsplicht van motorvoertuigen.

- Indien ouderraad basisschool Dijkerhoek door niet voorziene omstandigheden of overmacht besluit de optocht
niet door te laten gaan, acht zij zich niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade geleden door de deelnemers.
- Deelname geschied ten aller tijden op eigen risico.
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3. REGELS M.B.T. DE OPTOCHT
A. Datum en tijdstip van de optocht.
De optocht georganiseerd door ouderraad basisschool Dijkerhoek zal plaatsvinden op de 4e zaterdag van juni.
Hierbij zijn onderstaande regels van toepassing.
- De optocht start om 10.00 uur precies.
- De deelnemers dienen een half uur voor aanvang aanwezig te zijn in het opstelweiland van de fam. Veneklaas
aan de Tromopsweg .
- Een ieder moet de aanwijzingen, gegeven door de ouderraad of politie stipt opvolgen. Het niet opvolgen van
richtlijnen of aanwijzingen kan uitsluiting van verdere deelname en verwijdering uit de optocht tot gevolg
hebben.
- Na de start dient de tussenruimte ten opzichte van de voorgaande wagen of groep ca 10 meter te bedragen.
Tijdens de optocht mogen de deelnemers niet afwijken van de aan hen toegewezen plaats binnen de optocht.
B. Startnummer
- Het startnummer wordt u in de week voor het D-feest verstrekt, tijdens een bezoek op de bouwlocatie, of
uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de optocht.
- Op vertoon van het startnummer vindt er een uitkering van het startgeld plaats. Dit kunt u innen aan de
muntenbar in de feesttent.
- De Ouderraad kan tot aanvang van de optocht, bepalen om deelnemers uit te sluiten of geen prijs uit te keren.
Bij calamiteiten tijdens de optocht, kan zij tevens soortgelijke beslissingen nemen.
C. Loopgroep/Wagens
- De deelnemers worden op de dinsdag- of woensdagavond voor de optocht bezocht door de ouderraad op de
bouwlocatie. Op de bouwlocatie dient tenminste een deelnemer aanwezig te zijn
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- De ouderraad bepaalt dan ook of een voorstelling wel of niet mag deelnemen aan de optocht
en onder welke categorie.

4. JURERING
- De jury beoordeelt op de volgende punten;
Afwerking, Originaliteit, Uitstraling.
- Na de optocht in de feesttent worden de winnaars bekend gemaakt.
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