Reglement optocht Swalmen
De Leechoptoch wordt georganiseerd door het bestuur van VV de Hopsjlokkers in samenwerking met
de organisatie van de Grote Zjwamer Optoch 't ZOK. Hierna genoemd “organisatie”

1) Optochtdeelname
•

Het meevoeren van dieren is toegestaan, mits goed verzorgd. Het meevoeren van
dierlijk afval of dode dieren is verboden.

•

Het gebruik van zedenkwetsende afbeeldingen, voorstellingen of opschriften is niet
toegestaan. Dit geldt ook voor teksten, afbeeldingen etc. met een racistisch,
discriminerend of kwetsend karakter. Bij het niet naleven van deze regel wordt de
betreffende deelnemer zonder pardon uit de optocht verwijderd.

•

Bij vragen en/of problemen dient men zich te wenden tot de organisatie. Leden van de
organisatie zijn te herkennen aan de zwarte jas met opdruk van het ZOK logo.

2) Veiligheid
•

•
•

•
•
•
•

Het gebruik van knalapparatuur e.d. wordt alleen toegestaan na overleg met de
organisatie. Ook hiervoor geldt: opgeven bij inschrijving.
Het verbranden van stoffen is niet toegestaan, evenmin als het gebruik van vuurwerk.
Vanuit de evenementenvergunning of als de politie, verkeersregelaars of leden van de
organisatie het nodig acht, zal de Rijksweg enige tijd vrijgegeven worden voor het
verkeer. De optocht zal dan tijdelijk stilgelegd worden. Wij verzoeken iedere
deelnemer goed aan te sluiten, zodat dit oponthoud zo kort mogelijk zal duren.
Tijdens de optocht (vanaf het opstellen tot en met de ontbinding) is het gebruik van
glas niet toegestaan!
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een veilige situatie op en naast hun
voertuig. Aan elke zijde dient minimaal één duidelijk herkenbare begeleider mee te
lopen.
Op of in een wagen moet minimaal 1 goedgekeurd blusmiddel zijn aangebracht met
een vulling van minimaal 6kg of liter blusstof. Dit blusmiddel moet voor onmiddellijk
gebruik bereikbaar en gereed zijn. Let hierbij ook op de keuringsdatum!
Aanwijzingen gegeven door politie, verkeersregelaars of leden van de organisatie
dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. Leden van de organisatie staan genoemd
aan het einde van dit reglement

3) Voertuigen
•

Elk voertuig dat deelneemt aan de optocht moet in een degelijke staat van constructie
verkeren en dient bestuurd te worden door een daartoe bevoegd en niet onder invloed
van alcohol zijnde persoon. De eigenaar/houder van een deelnemend motorvoertuig
dient verzekerd te zijn overeenkomstig de wet aansprakelijkheidsverzekering
motorvoertuigen.
Let op: De meeste “normale” WA-verzekeringen sluit gebruik in een optocht uit. In de
kleine lettertjes wordt een optocht of personenvervoer op een kar gezien als
oneigenlijk gebruik. Iedere wagen dient te beschikken over een speciale praalwagen
polis, of een WA-Polis waarvan aangetoond kan worden dat deze gebruik tijdens een
optocht niet uitsluit.

•

Toegestane maximale afmetingen van een wagen inclusief trekker:
a) De lengte van een wagen mag niet meer bedragen dan 15 meter totaal
b) De breedte van een wagen mag niet meer bedragen dan 4 meter
c) De hoogte, gemeten vanaf het wegdek ter plaatse van de zijkanten tot het
hoogste punt (inclusief bemanning) mag niet meer zijn dan 5,50 meter
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4) Geluid
•

Het equivalente geluidsniveau als gevolg van muziekgeluid mag ter plaatse van
woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen
dan 95 dB(A). Bij controle zal gemeten en beoordeeld worden volgens de Handleiding
meten en rekenen Industrielawaai (HRMI-1999).

•

U kunt door leden van de organisatie gevraagd worden om het geluidsniveau aan te
passen.

•

Na 22.00 uur mag er geen muziek (live of via installatie) meer ten gehore gebracht
worden.

5) Strooien/uitdelen
•

Het strooien van papieren confetti en van snoepgoed is tijdens de leechoptoch NIET
geoorloofd, evenals het strooien en werpen van confetti van kunststoffen zoals plastic,
foam, styrofoam, pur-schuim etc. Ook het strooien en werpen van andere voorwerpen
en stoffen van welke aard dan ook, waardoor gevaar, c.q. schade kan ontstaan voor
toeschouwers, milieu en/of eigendommen van derden, is verboden.

•

Het is niet toegestaan om in de optocht gebruikte materialen op de Markt of elders
achter te laten.

•

Elke deelnemer moet verstandig en verantwoord aan de optocht deelnemen. V.V. De
Hopsjlokkers en/of de organistie zijn niet verantwoordelijk voor onverhoopte schade
c.q. ongelukken. De deelnemer is altijd persoonlijk aansprakelijk voor schade aan
personen, persoonlijke en/of publieke eigendommen.

6) Route
•
•

Het stagneren van de optocht door onnodige stops in te lassen is i.v.m. de
noodzakelijke doorstroming niet toegestaan.
Acts zijn toegestaan mits deze de optocht niet stagneren. Het tempo van de optocht
ligt laag (30 meter per minuut ofwel 1,8 km per uur). Dit geeft iedereen de tijd om
“’t sjpel te sjpele” zonder oponthoud.

7) AVG
•
•

•

Houd er rekening mee dat wanneer u afbeeldingen van personen wenst te gebruiken,
u een schriftelijk akkoord heeft van deze persoon in het kader van de AVG. U bent
hier zelf verantwoordelijk voor als deelnemer.
Door deelname gaat deelnemer ermee akkoord dat er foto’s van hem of haar gemaakt
(kunnen) worden, welke voor archief , berichtgeving, reclame of overige mediaaandacht gebruikt mogen worden door de organisatie of V.V. De Hopsjlokkers.
Hiervoor verwijzen wij als organisatie naar de AVG op de site van V.V. De
Hopsjlokkers.
Bij de tweede passage van de Markt wordt de optocht ontbonden. Wagens dienen op
aanwijzing van politie, verkeersregelaar, dan wel lid van de organisatie de Markt via
de door hen aangegeven route te verlaten.
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Dit reglement is in overleg met de plaatselijke politie, gemeente Roermond en V.V. de Hopsjlokkers
opgesteld.
Indien door de organisatie tijdens het trekken van de optocht wordt geconstateerd dat in strijd met dit
reglement is gehandeld, kan de deelnemer in ernstige gevallen verwijderd worden uit de optocht.
Extra kosten die voortvloeien uit het niet naleven van dit reglement zullen worden doorbelast
aan de veroorzaker.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
Extra tips:


Wees voorzichtig met brandgevaarlijke stoffen en materialen, ook na de optocht.



Zorg voor duidelijk leesbare teksten (zeker in het donker).



Breng na afloop eventuele dieren en voertuigen zo snel mogelijk in veiligheid.

Laatste belangrijke weetjes:
Vertrektijd: 19.30 uur. (onder voorbehoud)
Opstellen: vanaf 19.00 uur.
Verzamel/vertrekpunt: Hertogdom Gelresingel met zijstraten. Bij slecht weer zal een verkorte route
worden aangehouden.
Contact: Via het mailadres leechoptoch@hopsjlokkers.nl kun je contact opnemen met de organisatie;
Wij wensen jullie een prachtige “leechoptoch”, goed weer en vooral heel veel plezier toe en bedankt
voor jullie medewerking.
De organistie:
Lonny Stienen
Bart Geraedts
Jack Munnichs
Cynthia Neelen
Roy Raijmakers
Luc Cox
Robert van Keeken

