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V. ROTARY GUMIKACSA VERSENY
Játékszabályzata
Jelen játékszabályzat szabályozza a Rotary Club Szeged Dóm Egyesület (a továbbiakban:
„Szervező”) által 2021. szeptember 4. napján megszervezésre kerülő V. ROTARY Gumikacsa
Versennyel (a továbbiakban „Kacsaverseny”) egybekötött a "Gift of Life” program keretében a
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Általános Orvostudományi
Kar Gyermekgyógyászati Klinika és/Gyermekgyógyászati Központ (a továbbiakban:
“Kedvezményezett”) segítségével szívbetegek határon túli gyermek életmentő szívműtétjére
való adománygyűjtés és abban való részvétel szabályait (a továbbiakban: „Szabályzat”).
A Szervező adatai:
Megnevezés: Rotary Club Szeged Dóm Egyesület
Székhely: 6722 Szeged, Kálvária körút 19.
Nyilvántartási száma: 06-02-0003064
Adószám: 18623431-1-06
Email: info@rotaryszegeddom.hu
Honlap: http://www.rotarykacsaverseny.hu
1.

KACSAVERSENY

A Kacsaverseny egységes méretű műanyag kacsák versenye a Szervező által a Tisza folyó erre
előre kijelölt szakaszán, és a győztes az, amely kacsa elsőként áthalad a versenypálya célvonalán.
A kacsák a folyó sodrása révén haladhatnak azzal, hogy a partra futott kacsákat Szervező
visszaterelheti a pályára.
1.1 Helyszín, időpont
A Kacsaverseny helyszíne: a Tisza folyó szegedi szakaszának a Bertalan híd és a Belvárosi híd
közötti szakasza, illetve ezen a szakaszon a Tisza folyó mindkét partszakasza.
A Kacsaverseny időpontja: 2021. szeptember 4., 14.00 óra - 16.00 óra
A Szervezőnek jogában áll a Kacsaverseny helyszínét és idejét bármikor módosítani. Módosulás
esetén a pontos időpontról és helyszínről a Szervező Honlapján értesülhetnek.
1.2 Kacsaverseny célja
A Kacsaverseny célja a Kedvezményezettel kötött Támogatási Szerződés alapján
adománygyűjtés a Kedvezményezett részére. A Szervező a Kacsaverseny kapcsán befolyt - a
szervezési költségeken felüli - adományokat a Kedvezményezett részére ajánlotta fel.
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bek. b) pontja alapján a Kacsaverseny olyan
adománygyűjtő rendezvény, ahol a Kedvezményezett az adományozott, a Szervező az
adományszervező és az adományokat átvevő személyek az adománygyűjtők.
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1.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 Személyi feltételek
A Kacsaversenyen bárki részt vehet. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú részvételéhez és a
jelen Szabályzat értelmében szükséges jognyilatkozataihoz törvényes képviselőjének
hozzájárulása szükséges. Cselekvőképtelen kiskorú nevében a törvényes képviselője vesz részt,
illetve jár el.
A Kacsaversenyben való részvétel ún. Kacsajeggyel történik (a továbbiakban „Kacsajegy”),
amely egyben adományjegy a Kedvezményezett részére. Valamennyi Kacsajegy egy egyedi
sorszámmal van ellátva, amely sorszám megegyezik a Kacsaversenyben résztvevő valamely
kacsán szereplő egyedi sorszámmal. Minden Kacsajegyet váltó személy (továbbiakban
“Adományozó”) automatikusan részvételt nyer a Kacsaversenyben. Kacsajegyet a rendezvény
megvalósítását egyéb módon támogató személyek is kaphatnak.
Az Adományozó a Kacsajegy átvételével fogadja el a jelen Szabályzatot és nevez be a
Kacsaversenybe.
A Kacsajegy megváltása és átvétele az Adományozó részére a megfelelő egyedi sorszámú
kacsán tulajdonjogot nem keletkeztet, és ebből adódóan a Kacsaverseny után a kacsát nem
követelheti.
Egy személy bármennyi kacsával benevezhet a Kacsaversenybe.
2.2 Kacsajegy váltása
Kacsajegy váltása a Kacsaversenyt megelőzően az alábbi helyeken és időpontokban lehetséges:
● Árkád Szeged, Londoni krt. 3. földszint, a bejárattal szembeni mozgólépcső mögött,
hétfőtől péntekig 16 és 19.30 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon
13.30 és 17 óra között az alábbi időszakban: 2021. augusztus 14. - 2021. szeptember 3.
● Szegeden a Huszár Mátyás rakparton és az újszegedi Partfürdő területén 2021.
szeptember 4-én délelőtt 10-től délután 14 óráig.
● Egyéb kitelepüléseken különböző helyszíneken és rendezvényeken. Ezeknek a
kitelepüléseknek az ideje és helye még nincs meghatározva, azonban a nyilvánosság a
kitelepülések előtt erről tájékoztatásra kerül.
Kacsajegy továbbá különböző promóciós rendezvényeken, illetve sorsolás útján is elnyerhető.
2.3 Kacsajegy
Fontos, hogy valamennyi Adományozó a lentiekben meghatározott Eredményhirdetés végéig
őrizze meg Kacsajegyét, ugyanis kizárólag azzal igazolhatja a Kacsaversenybe egy bizonyos
kacsával történő benevezést. A Szervező semmilyen egyéb igazolást nem fogad el és a
Kacsajegy elvesztése esetén nem áll módjában pótjegyet kiállítani. A Szervező azt a személyt
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tekinti egy bizonyos kacsával a Kacsaversenyben résztvevő Adományozónak, amely az adott
kacsa sorszámát hordozó Kacsajegyet felmutatja, és semmilyen ellenbizonyítást, illetve egyéb
igazolást nem fogad el.
3. A VERSENY
A Kacsaverseny akként zajlik, hogy a Szervező által meghatározott versenypálya elején minden
szabályszerűen benevezett kacsa egyszerre kerül bedobásra a Tisza folyóba. A kacsák
természetes módon, a folyó sodrásával haladnak a versenypálya célvonala felé. A Szervező a
folyóparton fennakadt kacsákat visszadobhatja a versenypályára. A Szervező a versenypálya
célvonalán áthaladó kacsákat megvizsgálja annak érdekében, hogy azok megfelelnek-e jelen
Szabályzatnak.
3.1. Győztes Kacsák
Győztes kacsák azok a Kacsák, amelyek
● a Szervező által megállapítottan 1-150. kacsaként haladnak át a versenypálya célvonalán,
és
● a Szervező döntése alapján jelen Szabályzatnak megfelelnek (a továbbiakban: „Győztes
Kacsa”).
A Szervező a Győztes Kacsák sorszámát és azok célvonalon történő áthaladási sorrendjét is
jegyzőkönyvében rögzíti (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”).
3.2. Kizárás
A versenyből kizárásra kerül az a Kacsa,
● amely a verseny hivatalos megkezdése előtt indult el a versenypályán,
● amely nem a versenypálya rajtvonalától indult,
● amely a verseny alatt nem érintkezett folyamatosan a versenypályával,
● amely a célvonalba beérkezéskor nem érintkezik a folyó felszínével,
● amelyen nem található sorszám, vagy sorszáma a Szervező döntése szerint nem
olvasható, vagy amelynek sorszámát nem szabályszerű módon írták a Kacsára
● amelyet bármilyen külső beavatkozás juttatott célba,
● amely a Szervező döntése szerint bármely módon megsértette jelen Szabályzatot, illetve
valamely kötelező jogi vagy hatósági rendelkezést (a fentiek összefoglalóan a
továbbiakban: „Szabálytalanság”).
A Kacsaversenyből való kizárás a Szervező joga és Adományozó bármiféle jogorvoslati
eszközről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.
Szervező jogosult a Kacsaverseny felfüggesztésére vagy azonnali megszüntetésére bármely
olyan ok fennállása esetén, amely a Kacsaverseny tisztaságát vagy szabályszerűségét
veszélyezteti vagy sérti, így különösen a súlyos fokú vagy ismétlődő szabálytalanság esetén.
Ilyen esetben Szervező nem köteles a Kacsaverseny folytatására, és az Adományozók felé nem
tartozik kártérítéssel.
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3.4. Eredményhirdetés
A Győztes Kacsák sorszáma és sorrendjük a Jegyzőkönyv szerint a Kacsaversenyt követően, a
verseny befejezését követően, a http://www.rotarykacsaverseny.hu/ honlapon kerül kihirdetésre.
Az eredmények 2021. október 5-ig tekinthetőek meg a Honlapon.
4. AJÁNDÉK
A Győztes Kacsák sorszámát hordozó Kacsajegyek birtokosai (továbbiakban:
“Kacsabajnokok”) a Jegyzőkönyv szerinti sorrendben a Honlapon feltüntetett ajándékokban
részesülnek.
A Szervező fenntartja magának a Honlapon feltüntetett ajándékok - bármikor, akár a
Kacsaversenyt követő - módosítására való jogot.
4.1 Az ajándékok átadása, átvétele
A Kacsabajnokok az ajándékra való jogosultságukat eredeti Kacsajegyük bemutatásával
igazolják. Az ajándék átvételére kizárólag az eredeti Kacsajegy birtokosa jogosult.
A Kacsabajnokok az elnyert ajándékokat eredeti Kacsajegyük bemutatásával 2021. szeptember
6-től 2021. október 5. napjáig munkanapokon reggel 9-től délután 16 óráig vehetik át a Szeged, a
C&T Hungary Utazási Irodában, a 6720 Szeged, Dugonics tér 12. alatti címen akként, hogy
előzetesen egyeztetnek a +36/62/481-562 telefonszámon a Szervezővel az átvételről.
Szervező nem köteles a Kacsabajnokok ajándékát határidőn túl fenntartani számukra.
Amennyiben a jelen pontban meghatározott időpontig a Kacsabajnok nem veszi át ajándékát,
Szervező a jótékonysági működésének keretében az ajándékokat az arra rászorulóknak adja át.
A rendezvény jellegéből fakadóan pótsorsolásra nincs mód.
5. VIS MAIOR
A Szervező jogosult a Kacsaversenyt bármikor elhalasztani és más időpontban megszervezni.
Hatályos: 2021. augusztus 1-től

