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Reglement Badeendjesrace 2018 

De Badeendjesrace 2018 wordt georganiseerd door Lionsclub Bronckhorst (hierna genaamd: 

“de organisatie”). 

1. De Badeendjesrace 2018 zal plaatsvinden op zondag 2 september 2018 om 14.00 uur in 

de Grote Beek bij de Bronkhorster molen in Steenderen. Afhankelijk van redenen van 

veiligheid, technische, organisatorische of weersomstandigheden kan de organisatie het 

tijdstip van de start van de Badeendjesrace wijzigen of naar een andere datum 

verplaatsen. 

2. De netto opbrengst van de Badeendjesrace 2018 gaat naar de zwembaden in Hoog 

Keppel (Hessenbad), Hengelo (Het Elderink), Steenderen (Burg. Kruijffbad) en Vorden 

(In de Dennen) naar rato van de verkochte loten. 

3. De gemaakte kosten worden in gelijke delen verdeeld.  

4. Tijdens de Badeendjesrace 2018 zullen naar verwachting circa 3000 badeendjes te water 

worden gelaten. 

5. Het bezoeken van de Badeendjesrace 2018 is gratis. 

6. Voor deelname aan de Badeendjesrace 2018 moet minimaal één lot worden gekocht 

voor een badeendje voor de prijs van € 2,50 (zegge: twee euro vijftig) . 

7. De loten voor de badeendjes worden verkocht aan de kassa’s van  de bovengenoemde 

zwembaden of aan de door de zwembaden aangegeven verkooppunten. Op welke wijze 

de verkoop van de badeendjes zal plaatsvinden en welke voorwaarden daaraan zijn 

verbonden, wordt op de website van de organisatie (Lionsclub Bronckhorst.nl) en/of via 

sociale media van de organisatie uiteengezet. 

8. Contante betaling van een lot kan bij een aangewezen verkooppunt.  

9. De opbrengst blijft bij de zwembaden. Achteraf worden de gemaakte kosten verrekend. 

10. Deelname aan de Badeendjesrace 2018 is mogelijk tot de daadwerkelijke start van de 

Badeendjesrace 2018, zijnde het moment dat alle badeendjes te water zijn gelaten. 
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11. Alle badeendjes worden tijdens de Badeendjesrace 2018 zoveel als mogelijk tegelijk en 

in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen 

te nemen om de stroming van het water te bevorderen. Deze maatregelen zijn per 

definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de 

wedstrijduitslag. 

12. De winnaars van de Badeendjesrace 2018 zijn de kopers van het lot dat overeenstemt 

met het nummer van het winnende badeendje. De daaropvolgende prijzen worden 

toebedeeld aan de kopers van het lot dat overeenstemt met het nummer van het 

badeendje dat respectievelijk als tweede, derde, vierde of vijfde, etc. de lijn van de 

trechtervormige finish overschrijdt. De organisatie beslist over de wijze waarop en de 

plaats waar het als eerste, tweede, derde, vierde en vijfde te rangschikken badeendje zal 

worden bepaald. 

13. De prijzen zullen uitsluitend worden verdeeld over de daadwerkelijk verkochte loten 

voor de badeendjes, ongeacht de lettertoevoeging van het zwembad. 

14. De prijzen worden voorafgaand aan de Badeendjesrace 2018 gepubliceerd  op de 

website van Lionsclub  Bronckhorst ( www.Bronckhorst.lions.nl ) 

15. De Badeendjesrace 2018 vindt plaats onder toezicht van de wedstrijdleiding, die wordt 

bijgestaan door  Notaris J.A. Blankestijn . De wedstrijdleiding zal de winnende 

badeendjes uit het water (laten) halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen en 

noteren. 

16. De nummers van de winnende badeenden zullen direct na afloop van de Badeendjesrace 

2018 door afroeping op de locatie worden bekendgemaakt door de Notaris. De 

winnende lotnummers van de badeendjes worden na afloop van de Badeendjesrace 2018 

tevens vermeld op de website van de organisatie www.LCBronckhorst.nl. 

17. De prijzen kunnen alleen worden geïnd op vertoon van het winnende lot voor een 

badeendje en uiterlijk tot 1 december 2018. De winnaar van een prijs kan contact 

opnemen met het zwembad via de mail van het zwembad waar het lot is gekocht.  

Indien de prijs van de Badeendjesrace  2018 niet tijdig of op onjuiste wijze wordt geïnd, 

dan vervalt de prijs aan de organisatie. Over de uitslag kan niet worden 

gecorrespondeerd. 

18. De badeendjes blijven eigendom van de organisatie. 

19. Het is de organisatie toegestaan elk badeendje dat niet overeenstemt met een badeendje 

van de organisatie ten alle tijde uit de wedstrijd te nemen. Bij manipulatie of poging tot 

manipulatie van de badeendjes of van de Badeendjesrace 2018, in welke vorm dan ook, 

http://www.bronckhorst.lions.nl/
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zullen de betrokken deelnemers van deelname aan de wedstrijd uitgesloten worden. De 

organisatie beslist over de uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze. 

20. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het 

wedstrijdverloop kunnen volgen. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of 

letsel aan goederen en/of personen voorafgaande, tijdens of na de Badeendjesrace 2018. 

21. Het staat de organisatie vrij om foto’s en filmopnames, die tijdens de Badeendjesrace 

2018 worden gemaakt, te publiceren op de website (www.LCBronckhorst.nl) en sociale 

media van de organisatie, alsmede in persberichten over de Badeendjesrace 2018 in 

andere media. De organisatie gaat ervan uit dat de deelnemers en aanwezigen hiertegen 

geen bezwaar hebben. 

22. De organisatie is niet aansprakelijk voor foutieve, onvolledige en/of te late registraties 

of betalingen noch voor enige netwerk- of andere problemen/storingen aan de website. 

23. Daar waar dit reglement niet in voorziet, wordt besloten op een definitieve en 

onherroepelijke wijze door de wedstrijdleiding.  

24. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd op 25 juli 2018. 


