Duckrace

Zondag 8 mei 2022 om 14.00 uur
Duckrace Grou
Aan de Nieuwe Kade
Heb je een mini-eendje voor de Duckrace gekocht? Het is wel van belang dat je samen met je kleine
eendje de moeder/vader eend komt aanmoedigen tijdens de race. Ook om aanspraak te kunnen maken
op je prijs!
De eerste 4 eenden die over de finish gaan, hebben een prijs gewonnen*.
En voor het laatste eendje een Duckprijs verassing!
Tot ziens op 8 mei!

www.grouaktief.nl of facebook/openingwatersportseizoengrou

1e Prijs
€ 250,2e Prijs
€ 125,3e Prijs
€ 75,4e Prijs
€ 25,Laatste eendje Duck
prijs verassing

Spelregels
1. De Duckrace vindt plaats op zondag 8 mei om 14:00 uur aan de Nieuwe Kade in Grou.
2. Voor deelname aan de Duckrace heb je bij een van de ondernemers in Grou een mini-eendje gekocht met daarop
een nummer. Dit nummer correspondeert tijdens de Duckrace met een eend met hetzelfde nummer.
3. Een lot kopen is mogelijk tot 8 mei 13.30 uur (of zolang de voorraad strekt), bij een van de deelnemende
ondernemers. Of op de Nieuwe Kade tot 14.00 uur. Er zijn maximaal 750 eendjes die meedoen aan de race.
4. 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. De eendjes zullen
alleen voortgestuwd worden door de brandweer.
5. De winnaars van de Duckrace, zijn de eerste vier eendjes die over de finish gaan. De volgorde van finishen
bepaalt de prijs die er wordt gewonnen.
6. * Indien blijkt dat een eend gewonnen heeft, maar de eigenaar dit niet kan bewijzen door het aangekochte
mini-eendje met corresponderend nummer te laten zien, wordt de volgende eend aangewezen als
winnaar.
7. 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.
8. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden
gediscussieerd.
9. De Duckrace wordt georganiseerd door de Commissie
Opening Watersportseizoen, onderdeel van Stichting
Grou Aktief. Dit ter gelegenheid van de opening van het
watersportseizoen.
10. De organisatie behoudt zich het recht voor om de
Duckrace te verplaatsen naar een andere datum of
locatie als de weersvoorspellingen een race niet toelaten.
Een en ander te beoordelen door de organisatie. Mocht
dit het geval mocht zijn dan zullen de kopers van de loten
hierover zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld via
www.groukaktief.nl
11. Druk en typefouten voorbehouden.

