Huisregels Carnaval 2020
CV D’n Duikboot
Om ervoor te zorgen dat carnaval 2020 zo goed en veilig mogelijk verloopt zijn
er een aantal huisregels opgesteld. Hiermee dien je akkoord te gaan om je
inschrijving voor CV D’n Duikboot succesvol af te ronden. Deze regels gelden
voor iedereen die de wagen betreedt tijdens carnaval en dienen te worden
nageleefd, ook waar dit geen dwingend recht bevat.
1. Door inschrijving en betreden van de wagen ga je akkoord met de
opgestelde huisregels in dit reglement evenals beslissingen van de
organisatie.
2. Indien een artikel in dit algemeen reglement voor verschillende uitleg
vatbaar is, is de mening en beslissing van de organisatie voor elke
deelnemer bindend.
3. In die gevallen waarin dit algemeen reglement niet voorziet beslist de
organisatie.
4. Alle deelnemers dienen op de in de agenda aangegeven tijden aanwezig
te zijn op de verzamellocatie(s). We vertrekken op de aangegeven tijden,
ongeacht of iedereen aanwezig is.
5. Wanneer je de wagen voor de eerste keer betreedt, ontvang je een
bandje die je het recht geeft tot het pakken van drank en het meerijden.
6. Het betreden en van de wagen is volledig op eigen risico. De organisatie
kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor materiële dan wel
immateriële schade.
7. De minimale leeftijd om de wagen te betreden is 18 jaar.
8. Het bijhebben van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
9. Het is verboden om glaswerk of blik mee op de wagen te nemen.
10. Eigen consumptie is toegestaan indien het verpakkingsmateriaal niet uit
glas of blik bestaat.
11. Het gebruik van alcoholische dranken is geheel op eigen risico. Uiteraard
met een minimale leeftijd van 18 jaar.
12. Drugsgebruik is niet toegestaan! Wij hanteren een anti-drugs beleid. Bij
het gebruik van drugs wordt je toegang op de wagen voor de gehele
carnaval ontnomen.

13. Het is niet toegestaan om uit de ramen te hangen.
14. Stap niet op of van de wagen terwijl de wagen rijdt. Tijdens een optocht
is dat geen probleem.
15. Geweldpleging is ten alle tijden verboden.
16. Vermijd wildplassen! Niet zichtbaar wildplassen rondom de wagen!
Daarnaast proberen we de wagen te voorzien van een urinoir.
17. De DJ Booth is alleen toegankelijk voor DJ’s of organisatoren.
18. Er wordt luid muziek gedraaid. Als meerijder ben je je hiervan bewust.
Wij raden het daarom ten zeerste aan om goede gehoorbescherming te
dragen.
19. Pas op voor licht- en geluidsapparatuur. Dit zijn kostbare goederen.
20. Tijdens carnaval wordt er gefilmd. Deze beelden kunnen later op social
media verschijnen.
21. Aanwijzingen van de organisatie dienen strikt te worden opgevolgd.
22. Iedere deelnemer draagt zijn eigen verantwoordelijkheid voor zowel
veiligheid evenals hetgeen is vastgelegd binnen de wet, en kan en zal
derhalve nooit de organisatie aansprakelijk kunnen stellen.
23. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of
persoonlijk letsel dat door derden of door zichzelf is toegebracht. Zo
nodig kan de organisatie deelnemers en/of derden aansprakelijk stellen
voor aan de organisatie en/of derden toegebrachte schade.
24. Wanneer het door een veranderde wetgeving niet mogelijk is carnaval
door te laten gaan kan CV D’n Duikboot geen geld retourneren.
25. Bij verwijdering van de carnavalswagen wordt geen geld geretourneerd.
26. Kom na een evenement zo snel mogelijk terug naar de wagen.
27. De organisatie behoudt het recht om een aanmelding te weigeren, óók
na betaling. Het geld van de betaling wordt binnen drie dagen nadat de
persoon is afgewezen teruggestort.
28. We maken er met z’n alle 4 geweldig mooie dagen van!

Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen via
dnduikboot@gmail.com

