REGLEMENT GROTE OPTOCHT CV DE FOEKEPOTTERS 2022
1. Deelnemers aan de optocht die willen meedingen naar prijzen, dienen een door alle deelnemers
ondertekend inschrijfformulier in te vullen en dit uiterlijk zaterdag 21 mei 2022, vóór 11:00 uur
ingeleverd te hebben bij het secretariaat van de carnavalsvereniging, p/a Burgemeester Smeetsstraat 20
te Grathem (tel: 0475-33 70 17), waarna de jury aan de hand van de formulieren de optochtvolgorde zal
bepalen. De indeling door de jury is bindend.
2. Inschrijving voor deelname aan de optocht kan geschieden in de volgende categorieën:
Einzelgänger: deelnemer(ster) aan de optocht die alleen aan de optocht deelneemt en zonder hulp van
anderen zijn/haar onderwerp uitbeeldt, zonder gebruik te maken van een mechanisch, elektrisch of door
paarden voortbewogen voertuig en/of (aanhang-)wagen die qua omtrek (inclusief om-/opbouw) groter is
dan 3,5 bij 2 meter.
Kleine groep: maximaal zes deelnemers aan de optocht die hun onderwerp uitbeelden zonder gebruik te
maken van een mechanisch, elektrisch of door paarden voortbewogen voertuig en/of (aanhang-)wagen
die qua omtrek (inclusief om-/opbouw) groter is dan 3,5 bij 2 meter.
Grote groep: meer dan zes deelnemers aan de optocht die hun onderwerp uitbeelden zonder gebruik te
maken van een mechanisch, elektrisch of door paarden voortbewogen voertuig en/of (aanhang-)wagen
die qua omtrek (inclusief om-/opbouw) groter is dan 3,5 bij 2 meter.
Wagen: deelnemer of deelnemers aan de optocht die zijn/haar of hun onderwerp uitbeelden met
gebruikmaking van een mechanisch, elektrisch of door paarden voortbewogen voertuig en/of
(aanhang)wagen die qua omtrek (inclusief om-/opbouw) groter is dan 3,5 bij 2 meter.
3. De jury is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van voornoemde indeling. De jury is verder
bevoegd om (voor, tijdens of na de optocht) de door de deelnemer(s) zelf bij inschrijving aangewezen
categorie te wijzigen, indien de jury van mening is dat de deelnemers meer aan de kenmerken van een
andere categorie voldoen dan die waarvoor zij zich hebben ingeschreven.
4. Op het inschrijfformulier dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:
- in welke categorie men ingedeeld wenst te worden;
- het aantal deelnemers;
- het uit te beelden onderwerp;
- of de groep/wagen al dan niet is voorzien van muziek;
- naam van de contactpersoon in blokletters, handtekening en direct bereikbaar telefoonnummer;
- de naam en handtekening van alle overige deelnemers.
De contactpersoon dient woonachtig te zijn in de kern Grathem én dient zelf deel te nemen aan
de optocht.
5. Alle deelnemers dienen zich op zaterdag 21 mei 2022 te melden tussen 13:15 en 13:45 uur in Meeting
Point Nassaurie. Daar zal hen het optochtnummer worden uitgereikt. Incidentele inschrijving is mogelijk.
De carnavalsvereniging zorgt voor toewijzing van de genummerde borden. Deze dienen na afloop
ingeleverd te worden.
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6. Alle deelnemers dienen zich vóór 14:00 uur op te stellen op het Nassauplein (en/of op de Prinses
Margrietstraat, althans op de ter plaatse aangewezen locatie).
De carnavalsvereniging start de optocht om 14:11 uur vanaf het Nassauplein/Prinses Margrietstraat en
ziet er op toe dat de deelnemers in de juiste volgorde vertrekken.
7. Deelnemers met motorvoertuigen en/of (aanhang-)wagens dienen aan de geldende wettelijke vereisten
te voldoen.
- Iedere wagen dient te zijn voorzien van een goedgekeurde brandblusser (schuim- of
poederblusser) met een minimale inhoud van 6 kg.
- Tijdens de optocht is het gebruik van open vuur (barbecue, stookton etc.) of ander brandend materiaal
als ook vuurwerk verboden.
- Gebruikte aggregaten en/of verbrandingsmotoren dienen voor aanvang van de optocht voldoende te zijn
afgevuld. Tijdens de optocht is bijvullen niet toegestaan.
- Meevoeren van brandstof op welke wijze ook is verboden.
- Bestuurders dienen 18 jaar of ouder te zijn en te voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. bevoegdheid
te besturen en dienen volledig nuchter te zijn.
- Alle deelnemers/bestuurders dienen te allen tijde de instructies gegeven door of vanwege de
carnavalsvereniging en/of het bevoegde gezag (politie) op te volgen.
- Rijden met wagens en/of andere constructies dient beperkt te blijven tot een uur voor en een uur
na afloop van de optocht.
8. Deelnemers dienen bij het ontwerp en de bouw van een wagen of constructie waarmee aan de optocht
wordt deelgenomen rekening te houden met de veiligheid van henzelf, het publiek en eventuele andere
omstanders. De wagen of constructie dient qua constructie voldoende degelijk te zijn. Elektrische
installaties dienen op verantwoorde wijze aangebracht te zijn. Kabels dienen te worden afgeplakt zodat
men daaraan niet kan blijven hangen. Uitstekende delen dienen voldoende afgeschermd te zijn.
Deelnemers met een wagen of een constructie waarin of waarop personen plaatsnemen moeten dit zo
inrichten dat die personen in geval van nood de wagen of constructie snel kunnen verlaten. Zij dienen een
vrije uitgang te hebben. De deelnemers moeten het in geval van nood verlaten van de wagen of
constructie voorafgaand aan de optocht voldoende met elkaar oefenen.
De contactpersoon is hiervoor verantwoordelijk.
9. Bestuurders van motorvoertuigen, tractoren en/of carnavalswagens mogen tijdens de optocht geen
alcohol gebruiken. Zij mogen in elk geval voorafgaand aan de optocht niet meer gedronken hebben dan
wettelijk is toegestaan voor het besturen van een motorvoertuig. Deelnemers onder de 18 jaar mogen
geen alcoholhoudende dranken bezitten en/of gebruiken. Opzichtig en/of hinderlijk alcoholgebruik moet
steeds, door iedereen, achterwege gelaten worden tijdens de optocht.
10. De carnavalsvereniging zorgt voor de aanwijzing van de jury. Er zal worden gejureerd op de navolgende
punten: originaliteit & actualiteit / presentatie / afwerking / algemene indruk
11. De door de jury bepaalde uitslag is bindend. Daarover is geen correspondentie en/of reclamatie mogelijk.
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12. Het prijzengeld zal door de carnavalsvereniging beschikbaar worden gesteld. In beginsel zullen er per
categorie drie prijzen beschikbaar zijn, doch een en ander is afhankelijk van het aantal deelnemers in de
categorie en de kwaliteit van hetgeen wordt geboden. Het definitieve aantal prijzen in een categorie
wordt vastgesteld door de jury. Ook dienaangaande is geen correspondentie en/of reclamatie mogelijk.
13. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, neemt het dagelijkse bestuur van de carnavalsvereniging,
zo nodig in overleg met de jury, een beslissing. Deze beslissing is voor alle partijen bindend.
14. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De carnavalsvereniging is niet aansprakelijk voor
enige schade ontstaan aan personen en/of zaken in verband met, tijdens of na de deelname aan de
optocht, zulks behoudens grove nalatigheid of schuld aan haar zijde. De deelnemers zijn te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor de veiligheid van henzelf, andere deelnemers en omstanders. Deelnemers dienen
zich op correcte wijze te gedragen.
15. AVG WETGEVING: de optocht is een activiteit/evenement van CV De Foekepotters waar foto’s en
filmopnames worden gemaakt. Deze beelden gebruiken wij ter promotie en vastlegging van onze
activiteiten. Het kan zijn dat u hierdoor (on)bewust in beeld komt. Door deel te nemen aan deze activiteit
bent u akkoord met het gebruik van de beelden. CV De Foekepotters draagt géén verantwoording voor
foto’s en filmopnames van derden.
Voor professionele foto’s en filmopnames wordt zonder schriftelijke aanvraag en goedkeuring door
CV De Foekepotters ook géén toestemming gegeven.
16. Bij het einde van de route is de optocht ontbonden en geëindigd.
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