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De Duckrace van JCI Gouda wordt georganiseerd door JCI Gouda (hierna genaamd “de
organisatie”). Deze wedstrijd zal plaatsvinden op de

Goudse Grachten ter hoogte van de

Guldenbrug en de Kleischuur op zaterdag 17 juni 2017.
De wedstrijd start op genoemde datum om 11:00 uur, doch de organisatie behoudt zich het
recht om het tijdstip van de wedstrijd later op de dag te laten plaatsvinden, dit afhankelijk van
technische, organisatorische – dan wel weersomstandigheden. Bij langdurige regenval en het
niet onder controle krijgen van de waterloop kan de organisatie de wedstrijd verplaatsen naar
een andere datum.
Het evenement Duckrace is gratis voor iedereen. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet
minimaal één lot voor de prijs van 5 euro (zegge: vijf euro) voor een geel badeendje worden
gekocht. Meerdere loten voor de gele badeendjes kunnen ook in de vorm van een sponsor
pakket worden gekocht. Zie de website voor de mogelijke sponsorpakketten.
Iedereen die een lot koopt zal automatisch deelnemen aan de wedstrijd. Deelname aan de JCI
Gouda Duckkrace is uitsluitend mogelijk vanaf 18 jaar.
De opbrengst van de JCI Gouda Duckrace gaat naar de LINDA.foundation. LINDA.foundation is
een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA. Samen met donateurs willen ze meer
begrip en vooral positieve acties creëren voor gezinnen met kinderen in Nederland die het
financieel zwaar hebben. De LINDA.foundation stelt zich ten doel cadeaukaarten te geven aan
gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden.
De loten voor de gele badeendjes worden verkocht door de leden van JCI Gouda en kunnen
ook besteld worden via duckrace@jcigouda.nl. Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd
mits geldige aankoop van een lot bij de leden van de vereniging of via de website, dit tot een
uur vóór de start van de wedstrijd.
Er zullen op 17 juni 2017 tot 1 uur vóór de start nog loten verkocht worden zolang de voorraad
strekt. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Duckrace meer aanvaard.
Contante betaling van een lot kan bij een JCI lid. Bij bestellingen via het emailadres wordt
gevraagd om het verschuldigde bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van de
organisatie: NL32RABO0322427770 tnv Junior Chamber International Gouda.
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Betaling kan tevens op factuur. Hiervoor moeten de factuurgegevens worden aangeleverd via
het e-mailadres duckrace@jcigouda.nl en het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de
JCI Gouda Duckrace 2017 te zijn voldaan.
Bij aankoop krijgt iedere deelnemer een ticket met een uniek nummer. Dit nummer zal
overeenkomen met het nummer op de desbetreffende eend. Aan de hand van dit nummer kan
de winnaar geïdentificeerd worden.
Alle 3000 wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd in de mate van het mogelijke
tegelijk in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te
nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en
kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn
willekeurig in die zin dat zij worden genomen in functie van wat op dat moment nodig kan zijn
teneinde het vlot verloop van de wedstrijd te verzekeren.
De winnaar van de wedstrijd is diegene wiens ticketnummer overeenkomt met het nummer op
het winnende eendje. De hoofdwinnaar is de eigenaar van het ticket met het nummer dat
onderaan op het winnende eendje staat. Het winnende eendje is het eerste eendje dat de
trechtervormige finish overschrijdt. De plaats van de finish zal voor de start door de organisatie
worden opgetekend. De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te
rangschikken eendje zal worden bepaald.
De prijzen worden uitgereikt volgens aankomst van de eendjes. De aankomende eendjes
worden geregistreerd volgens het aantal prijzen.

Deze

worden vermeld op de website.

Winnaars dienen zich binnen 30 kalenderdagen na de wedstrijddag bekend te maken via mail
naar duckrace@jcigouda.nl. De prijzen kunnen alleen worden geïnd op vertoon van het
winnende lot voor een badeendje. Na 30 kalenderdagen vervalt het recht op aanspraak op de
gewonnen prijs. In het geval de prijzen niet aangemeld worden binnen deze termijn worden ze
door JCI Gouda toebedeeld aan een door hen gekozen goed doel.
De prijzen zullen uitsluitend worden verdeeld over de daadwerkelijk verkochte loten voor de
gele badeendjes. Indien een badeendje dat als eerste, tweede, derde, etc. de lijn van de
trechtervormige finish overschrijdt correspondeert met een niet verkocht lot, zal de prijs worden
toebedeeld aan degene die het lot van een badeendje heeft gekocht dat het eerst
daaropvolgend de lijn van de trechtervormige finish overschrijdt, net zolang totdat alle te
verdelen prijzen over de verkochte loten zijn verdeeld.

Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van een notaris plaatsvinden. De winnende
nummers zullen bekend gemaakt worden op de wedstrijddag door afroeping door de
organisatie.
Enkel de genummerde ticketjes van de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een
prijs.
Enkel eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer kunnen
deelnemen aan de wedstrijd.

Zij blijven ten allen tijde eigendom van de organisatie. De

organisatie behoudt zich het recht elk niet conform eendje op elk moment uit de wedstrijd te
nemen.
Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm
dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie
beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijdtraject komen vast
te zitten, uit de wedstrijd te nemen.
De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de
meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht eenzijdig te beslissen
over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig
karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.
De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het
wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te
sluiten voor het publiek.
Het is verboden om de trajectafsluiting te overschrijden of de rivier te bevaren tijdens de
wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met
uitsluiting.
De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van
fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de hoofdprijs en verleent hierbij
het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire
doeleinden. Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars de organisatie toelating om
hun persoonlijke gegevens (naam + voornaam) te publiceren in dag- en weekbladen, websites
en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie.
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Te winnen prijzen
1. Cadeaubon Riverdale ter waarde van 250 euro
2. 2x Hoogeveen Fietsbeleving Gouda cheque te waarde van 100 euro
3. Electrische tandenborstel van Tandartspraktijk van der Heide
4. Xx
5.
6.
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De gewonnen prijs kan niet omgezet worden naar geldende valuta.
De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, onvolledige en/of te late registraties
of betalingen noch voor enige netwerk- of andere problemen/storingen aan de website.
Daar waar dit reglement niet in voorziet, wordt besloten op een definitieve en onherroepelijke
wijze door de organisatie.
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Laatst gewijzigd op 04 mei 2017
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Technisch verloop scholen- en sponsorrace

De start van de scholen- en sponsorrace is aan de paardendrink op het Felix Timmermansplein.
Hier worden alle voorwerpen te water gelaten en naar de “Binnennete” geloodst. Hier zullen ze
achter de startlijn blijven liggen tot het startschot gegeven wordt.
De varende voorwerpen worden door de organisatie door middel van water voort gespoten tot
aan de finish. Het eerst aankomende voorwerp wint de prijs. Welk voorwerp als eerste aankomt
wordt door de gerechtsdeurwaarder bepaald.

Technisch verloop Duckrace

De genummerde eendjes worden voordat deze verpakt worden in een BigBag door de
gerechtsdeurwaarder gecontroleerd.
De BigBag met de eendjes wordt bij de Sint Jansbrug boven het water gehangen. Na de start
zullen de eendjes door middel van water vooruit gespoten worden binnen de afbakening van het
parcours. Eendjes die buiten het parcours komen mogen enkel door medewerkers van de
Duckrace terug in het parcours gebracht worden.
De finish is aan de Vismarkt vóór de tekenacademie en bestaat uit een trechtervormige
begrenzing waarbij aan het einde slechts één eendje tegelijk over de finish kan komen.
De gerechtsdeurwaarder bepaalt welke eendjes in functie van de aankomst in de prijzen vallen.

