Beste optochtdeelnemer(s),
De optocht in Lomm verloopt al jarenlang zonder grote problemen of ongelukken. Dit willen
we graag zo houden. Omdat hiervoor alle optochtdeelnemers moeten weten wat wij van ze
verwachten, is er een optochtreglement samengesteld. Als iedereen zich aan deze richtlijnen
houdt, kunnen we nog jarenlang van een schitterende optocht in Lomm genieten.

Optochtreglement:
De Lommse optocht kent de volgende categorieën deelnemers:
•
Eenlingen
•
Kleine groepen
2 t/m 5 personen
•
Grote groepen
Vanaf 6 personen
•
Kleine wagens
Alles wat niet door mankracht wordt voortbewogen en
waarbij als maximale afmeting geldt: L x B x H =
4.50 x 3.00 x 3.50 meter.
•
Grote wagens
Alles wat niet door mankracht wordt voortbewogen en
waarbij als minimale afmeting geldt: L x B x H =
4.50 x 3.00 x 3.50 meter.
•
Buitendorpers:
75% van de personen komen uit een ander dorp en doen
mee met een grote wagen.
De attributen die gebruikt worden ( wagens, wagentjes etc.) zijn dusdanig afgewerkt dat zij
geen gevaar opleveren voor zowel de deelnemers aan de optocht, als aan de toeschouwers.
De chauffeur(s) is/zijn in het bezit van een geldig (tractor) rijbewijs.
Alle deelnemers zijn tijdens de optocht verzekerd via CV de Thiëtuite.
Het voertuig dient verzekerd te zijn en men behoort aan de eigen verzekering door te geven
dat de wagen die dag aan de optocht in Lomm deelneemt.
Wagens met een aggregaat dienen in het bezit te zijn van een gekeurde brandblusser.
Er mogen geen jerrycans met brandstof aanwezig zijn.
Jeugd mag meedoen met de grote optocht. De prijsuitreiking is voor hun op zondagmiddag in
Pastoorshof. Vanaf de brugklas worden deelnemers gejureerd als volwassenen.
Chauffeur(s) gebruikt(en) tijdens de optocht geen alcohol.
Bij geconstateerde overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting.
De uitbeelding van het onderwerp mag de voortgang van de optocht niet belemmeren.
De afstand tot de voorganger moet minimaal 5 meter bedragen en mag niet meer zijn dan 10
meter.
Vanaf heden houdt de optochtcommissie er rekening mee dat er maar één en hetzelfde
onderwerp per categorie mag zijn. Lever daarom zo spoedig mogelijk het opgaveformulier
in.
Het materiaal dat op de openbare weg achterblijft na uitbeelding van het onderwerp moet
eenvoudig met de normale gemeentelijke schoonmaakronde verwijderd kunnen worden.
Wagens en materialen die gehuurd worden, komen niet in aanmerking voor de prijzen.
Na ontbinding van de optocht dienen alle optochtattributen binnen 1½ uur afgevoerd te zijn
naar de afzonderlijke opslaggelegenheden.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de optochtcommissie.
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