
Wedstrijdreglement JCI ‘t Gooi Duckrace 2016
1. Organisatie
De “JCI ‘t Gooi Duckrace 2016”, hierna te noemen “Duckrace”, wordt georganiseerd door de 
Vereniging JCI ‘t Gooi, gevestigd te Hilversum, hierna te noemen “JCI”. De Duckrace vindt plaats 
op zondag 4 september 2016 in Zwembad de Sijsjesberg, te Huizen. De voorwaarden van de 
Duckrace zijn te vinden op de website www.duckrace.nl.

2. De Duckrace
Bij de Duckrace zullen 5000 plastic badeendjes vanaf de reuzenglijbaan in zwembad de 
Sijsjesberg losgelaten worden. Door de stroming van het water op de glijbaan zullen de eendjes in 
het zwembad terechtkomen alwaar ze, door middel van water dat met tuinslangen wordt gespoten, 
voortgestuwd worden richting de finish. In het bad is een parcours uitgezet met drijvers waarbinnen 
de eendjes richting de eindstreep zullen gaan. Eendjes die buiten de drijvers komen mogen op 
dezelfde plek terug het parcours op gezet worden door de organisatie. Andere inmenging in het 
spelverloop dan hiervoor beschreven is niet toegestaan. Eendjes die op oneigenlijke wijze worden 
verplaatst, worden gediskwalificeerd. Bij de finish van de Duckrace is een versmalling waar telkens 
maar één eendje tegelijk doorheen kan gaan. Zo kan de uitslag worden bepaald. 

3. Loten
Voor de Duckrace zijn in totaal 5000 loten te koop die ieder een uniek nummer hebben, oplopend 
van 1 tot en met 5000. Ieder lotnummer correspondeert met een badeendje met daarop hetzelfde 
lotnummer dat zal deelnemen aan de fysieke Duckrace. De badeendjes zijn en blijven eigendom 
van JCI en zijn enkel bedoeld om tijdens de Duckrace deel te nemen voor de corresponderende 
lotnummers. Door het kopen van een of meerdere loten voor de Duckrace, gaat de koper akkoord 
met het wedstrijdreglement.

4. Spelleider
De organisator, JCI ‘t Gooi, is de wedstrijdleider en beslist in het geval het wedstrijdreglement geen 
uitsluitsel geeft over een kwestie. De beslissing van de organisator is bindend en onherroepelijk.

5. Notaris
De Duckrace vindt plaats onder toeziend oog van notaris Rafique Jabri. De notaris stelt bij de finish 
de uitslag van de Duckrace vast.

6. Prijzen
De eerste tien badeendjes die op geldige wijze door de finishboog komen, vallen in de prijzen. De 
verdeling vindt als volgt plaats:
 • Nummers 1 t/m 5: Appeltaart gemaakt door Stichting Papageno 
 • Nummers 6 en 7: Lunch bij Papageno 
 • Nummer 8: 250,00 euro 
 • Nummer 9: 500,00 euro 
 • Nummer 10: 750,00 euro 

Prijzen worden enkel toegekend aan verkochte loten.

7. Uitbetaling prijzen
De uitslag van de Duckrace wordt ter plekke op het event vastgesteld door de notaris en wordt na 
afloop gepubliceerd op www.duckrace.nl. Uitbetaling van prijzen vindt enkel plaats op betaalde 
loten. Uiterste datum van betaling van aangeschafte loten is zondag 4 september 2016 om 16.00 
uur. 

Prijzen worden enkel uitgekeerd op vertoon van het originele lot. Er kan tot maximaal vier weken 
na de Duckrace aanspraak gemaakt worden op de prijzen. Prijzen die niet voor uiterlijk zondag 2 
oktober 2016 om 23.59 uur zijn geïnd, komen ten goede aan de Vereniging JCI ‘t Gooi.
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