Bijlage bij inschrijfformulier Optocht.
-

De persoon die als ‘aanmelder’ de inschrijving doet, zal voor CV De Wallepikkers als
aanspreekpunt dienen. Onze nadere informatie zal via deze persoon worden gecommuniceerd.
Indien er onverhoopt misstanden plaatsvinden, zal CV De Wallepikkers ook diens gegevens
indien gewenst doorgeven aan politie, brandweer of ander rechtspersoon.

-

Minimaal de ‘aanmelder’ dient aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking en zal ook als zodanig
persoonlijk naar voren geroepen worden. Wij vragen de ‘aanmelder’ om uiterlijk 21.30 uur
aanwezig te zijn in de Mispelpoort en u rechts van het podium in de tent te melden. Uiteraard
kan deze persoon vergezeld worden door enkele andere personen uit de uitgevoerde act/groep.

-

Ieder ingeschreven persoon, met een maximum van zes per inschrijvende groep, krijgt van CV
De Wallepikkers een gratis entreebewijs voor de zaterdagavond. Deze entreebewijzen zal CV De
Wallepikkers voorafgaand aan de optocht aan de ‘aanmelder’ verstrekken.

-

De aanmelder ontvangt tijdig van CV De Wallepikkers het volgorde- en jurynummer. U bent
verplicht dit nummer duidelijk zichtbaar (zowel aan de voorzijde als aan de achterkant) mede te
voeren. Indien het nummer niet duidelijk zichtbaar is, kan dit leiden tot uitsluiting.

-

De optocht wordt vanaf 12.45 uur opgesteld op de Gisbert Schairtweg. Kom tijdig zodat we ook
echt om 13.33 uur kunnen vertrekken!

-

Aan de berijder van het voertuig is het niet toegestaan om tijdens de optocht alcoholische
dranken te nuttigen en/of onder invloed van verdovende middelen te zijn. CV De Wallepikkers
verzoekt alle overige deelnemers om het gebruik van alcohol tijdens de optocht te
minimaliseren.

-

De maximaal toegestane breedte is 2.80 meter en de maximale hoogte is 6.00 meter.

-

Het naderhand toevoegen van een geluidsinstallatie is niet toegestaan en kan leiden tot
uitsluiting van deelname. Dit ter beoordeling aan de optochtcommissie en jury.

-

Op verzoek van de gemeente Zaltbommel en in het belang van het milieu, verzoekt CV De
Wallepikkers u om het gebruik van confetti en serpentines zoveel mogelijk te minimaliseren.

-

Deelnemen aan de optocht geschiedt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. U
dient er verder zelf voor te zorgen dat ieder motorvoertuig wat gebruikt wordt, minimaal WA
verzekerd is, aan de wettelijke eisen voldoet en als zodanig in een optocht gebruikt mag
worden.

-

Voor wagens geldt dat het onderstel in een zodanige technische staat verkeert, dat het gewicht
van de opbouw inclusief eventuele personen gedragen kan worden. Op iedere wagen dient
minimaal één brandblusser aanwezig te zijn en eventuele draaiende onderdelen mogen geen
gevaar opleveren. De wielen moeten beschermd zijn met schotten en u dient zelf gedurende
de gehele optocht te zorgen voor begeleiding aan de zijkant van de wagen.

-

Het gebruik van het motto is niet verplicht.
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