Duckrace
Je bent de eigenaar geworden van een schattig klein eendje, met uniek nummer.
Dit nummer strijd op zondag 22 april mee in een duck race. Aangezien jouw
eendje(s) te klein zijn om al heel ver te zwemmen. Laten we moeder/vader eend,
met het zelfde nummer meedoen aan de wedstrijd. Het is natuurlijk wel van
belang dat jullie moeder/ vader eend komen aanmoedigen tijdens de race! De
eerste 5 eenden die over de finish gaan, hebben een prijs gewonnen.

Spelregels:
1. De duck race wordt georganiseerd door de Commissie Opening Watersportseizoen ,
onderdeel van Grou Aktief. Dit ter gelegenheid van de opening van het watersport
seizoen.
2. Voor deelname aan de duck race heb je bij een van de ondernemers in Grou een
eendje gekocht met daarop een nummer. Dit nummer correspondeert tijdens de duck
race met een eend met het zelfde nummer.
3. Een eendje kopen is mogelijk tot 22 april, 13.00 uur bij een van de deelnemende
ondernemers. Er zijn maximaal 1000 eendjes die meedoen aan de race.
4. De duck race vind plaats op zondag 22 april 2018, om 14:00 uur aan de Nieuwe Kade
in Grou.
5. De organisatie behoudt zich het recht om de duck race te verplaatsen naar een andere
datum of locatie indien de weersvoorspellingen een race niet toelaten. Een en ander te
beoordelen door de organisatie.
6. De eenden worden op de wedstrijddag in willekeurige volgorde , tegelijk te water
gelaten. Vanaf het moment van te waterlating mag geen enkele deelnemer, de eendjes
op welke wijze dan ook beïnvloeden.
7. De winnaars van de duck race, zijn de eerste vijf eendjes die over de finish gaan. De
volgorde van finishen bepaald de prijs die er wordt gewonnen.
Indien blijkt dat een eend gewonnen heeft, maar de eigenaar dit niet kan bewijzen.
Door het aangekochte eendje met corresponderend nummer te laten zien. Wordt het
volgende eendje aangewezen als winnaar.
8. De uitslag van de wedstrijd zal direct na de race bekend worden gemaakt. De
winnende nummers zullen worden omgeroepen, en de prijs wordt ook gelijk
overhandigd.
9. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gediscussieerd.
1e Prijs
€ 300.00
e
2 Prijs
€ 150.00
e
3 Prijs
€ 75.00
4e Prijs
€ 50.00
e
5 Prijs
€ 25.00

