Vaarreglement 38e Gondelvaart
10 september 2022
Oranjevereniging Giessen-Oudekerk kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verlies, schade of enig ander
ongemak, voor, tijdens, na of als gevolg van deze
Gondelvaart.
Opbouw van de Boot:
1.
De bolders of kikkers moeten vrij toegankelijk zijn dit i.v.m. ten alle tijden vast kunnen maken, om te
verleggen, draaien en verslepen.
2.
Max. afmetingen van de uitbeelding; Hoogte 11 meter boven het water breedte 6 meter en lengte 20 meter.
3.
De organisatie houdt zich het recht voor om bij onveilige (bouw)situaties, onveilig gebouwde uitbeeldingen,
uitbeeldingen die aanstootgevend zijn dan wel in strijd met goede smaak of fatsoen, aanpassingen te eisen
dan wel een startverbod op te leggen. Ook politieke uitingen zijn niet toegestaan.
4.
Bovenmatig alcoholgebruik en/of het onder invloedzijn van (soft-)drugs en/of lachgas is verboden.
5.
Hou bij het bouwen rekening met omwonenden en probeer de overlast tot een minimum te beperken.
Aan boord
Voor het makkelijker slepen van de grotere boten stelt de Oranjevereniging elke bak een melkbus ter beschikking
met een touw van ongeveer 10 meter, deze moet door u gevuld worden met stenen en bij het varen achter de bak
worden gehangen zodat de melkbus naar de bodem zinkt,. Wilt U bij het draaien in Hardinxveld en Giessenburg de
melkbus even aan boord halen zodat de helpende boten het touw niet in hun schroef krijgen.
( na afloop graag de melkbus leeg maken, schoonspoelen en op de bak zetten )
Veiligheid
Alle deelnemers moeten minimaal twee brandblussers(waarvan 1 nabij het aggregaat), een zaklicht en één of
meerdere reddingsboeien aan boord hebben.
Tijdens de vaart is de centrale post te bereiken via tel. 06 - 18901841
Sla dit nummer voor afvaart op in uw telefoon, zodat u niet naar het nummer hoeft te zoeken
Vuurwerk
Het is ten strengste verboden vuurwerk af te steken. De politie heeft aangegeven dit STRENG te handhaven en bij
constatering betreffende deelnemer aan de kant te leggen.
Organisatie
Startnummer wordt in de week voor de vaart uitgereikt en moet goed zichtbaar geplaatst worden, alle aanwijzingen
van het begeleidend personeel moeten direct opgevolgd worden. Uw sleper wordt gelijk met het uitreiken van de
startnummers aan u bekend gemaakt waarbij zoveel mogelijk met uw wensen rekening zal worden gehouden.
Denkt u tijdens de vaart ook aan de inwendige verzorging van uw sleper.
Opstellen vloot
Grote boten stellen op tussen 15.00 en 17.00 uur aan de Oudkerkse kant en kleine boten tot 18.00 uur aan de
Boskant, de start is om ongeveer 19.00 uur op afroep van de leiding.
GOOI DE TROSSEN PAS LOS ALS U HIERTOE OPDRACHT KRIJGT VAN DE ORGANISATIE!!!
De jury bepaalt of uw uitbeelding voor startgeld in aanmerking komt.
Dit formulier kunt u op de infoavond inleveren, of vanaf heden inleveren bij, of inscannen en mailen aan:
Secretaris: J. van der Vlies
Binnendamseweg 47
3381 GA Giessen-Oudekerk
oranjevereniging@giessen-oudekerk.nl
tel. 06 40152741
www.gondelvaart.nl

Naam, Groep + handtekening

1 exemplaar voor uzelf, 2e, door u ingevuld en ondertekend exemplaar, samen met getekend
inschrijfformulier, retour naar de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk.
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