KACSAFUTAM JÁTÉKSZABÁLYZAT
Jelen játékszabályzat szabályozza a Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: „Szervező”) által megszervezésre kerülő 2015. évi kacsafutam játék szabályait (a
továbbiakban: „Szabályzat”).
A Szervező adatai:






1.

Cégnév: Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 48. 1. emelet 8.
Cégjegyzékszám: 01-10-047769
Adószám: 24373829-2-42
Email: info@kacsafutam.hu
Internet cím (a továbbiakban: „Honlap”): www.kacsafutam.hu
KACSAFUTAM

A kacsafutam egy olyan játék, amelyben a résztvevő személyek előre meghatározott paramétereknek
megfelelő gumi-, illetve műanyagkacsákkal versenyeznek egy folyó erre előre kijelölt szakaszán, és a
győztes az, amely résztvevő kacsája elsőként áthalad a versenypálya célvonalán. A gumikacsák
kizárólag a folyó sodrása révén haladhatnak (a továbbiakban: „Kacsafutam”).
1.1

Helyszín, időpont

A 2015. évi Kacsafutam helyszíne: Budapest, a Duna Széchenyi Lánchíd alatti szakasza a Szervező
által kijelölt pálya.
A 2015. évi Kacsafutam időpontja: 2015. augusztus 30., 14.00 óra.
A Szervezőnek bármikor jogában áll a 2015. évi Kacsafutam helyszínét és idejét módosítani. A pontos
időpontról és helyszínről a Szervező Honlapján ad tájékoztatást.
1.2

Kacsafutam célja

A Kacsafutam célja, hogy családi rendezvény keretében a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése,
illetve a Kacsafutam márkanév ismertségének a növelése.
2.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1

Személyi feltételek

A Kacsafutamon 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.
Egy személy bármennyi kacsával benevezhet.
A Kacsafutamban való részvétel ingyenes.
2.2

Nevezés nevezési helyen

A Kacsafutamban való részvétel nevezés útján történik. A nevezési helyszínek a Honlapon találhatóak
(a továbbiakban: „Kacsalelőhely”).

A nevezés úgy történik, hogy nevezni kívánó személy a Kacsalelőhely Honlapon található címén, a
Kacsalelőhelynek, illetve kijelölt alkalmazottjának átadja a nevezni kívánt kacsáját, amelynek
átvételekor a Kacsalelőhelyen egy ellenőrző szelvényt ad át a nevező személynek.
Valamennyi ellenőrző szelvény egy egyedi sorszámmal van ellátva, amely sorszám egyezik a
benevezett kacsán szereplő egyedi sorszámmal (a továbbiakban: „Ellenőrző Szelvény”). Az Ellenőrző
Szelvényt a Szervező továbbá hamisítást megnehezítő hologramos matricával látja el.
Amennyiben a benevezni kívánó személy olyan kacsát kíván benevezni, amelyet nem a Szervező
forgalmaz, tehát a Szervező előzőleg nem látott el egyedi sorszámmal, úgy az Ellenőrző Szelvényt
átadó Kacsalelőhely látja el a benevezett kacsát és a Ellenőrző Szelvényt egyedi sorszámmal. Ez
esetben nevezésre kizárólag a Westend City Centerben (1062 Budapest, Váci út 1-3) található
Kacsalelőhelyen van lehetőség 2015. augusztus 24-től 2015. augusztus 28-ig 12.00 és 20.00 óra
között.
A benevezni kívánó személy kötelezettsége, hogy az Ellenőrző Szelvény átvételekor ellenőrizze, hogy
az Ellenőrző Szelvényen szereplő sorszám egyezik a benevezett kacsáján szereplő sorszámmal, ennek
elmulasztásának következményei a benevezni kívánó személyt terhelik.
Egy sorszám csak egyszer adható ki, vagyis valamennyi benevezett kacsa és a hozzátartozó Ellenőrző
Szelvény egy egyedi sorszámmal kerül ellátásra (a továbbiakban: „Sorszám”).
A benevezni kívánó személy az Ellenőrző Szelvény átvételével fogadja el a jelen Szabályzatot és
nevez be a Kacsafutamba (a továbbiakban: „Résztvevő”).
2.2

Benevezés a holnapon megrendelt kacsával

A benevezni kívánó személy úgy is nevezhet a Kacsafutamba, hogy a Holnapon található
webáruházban kacsát vásárol, amelynek nem kéri a kiszállítását, hanem a megrendeléssel egyidejűleg
nevez a Kacsafutamba.
Ilyen esetben a benevezni kívánó személy a megrendeléssel fogadja el a jelen Szabályzatot és a
benevezésről a megrendeléskor vagy a webáruházban történő regisztrációkor megadott e-mail címére
küldött e-mailben kapja meg kacsájának egyedi sorszámát és a vásárlást igazoló egyedi vásárlási
azonosítóját, együtt a kettő elektronikus Ellenőrző Szelvény.
2.3

Kacsa

A Kacsafutamban csak a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott paramétereknek
megfelelő kacsa vehet részt (a továbbiakban: „Kacsa”).
A benevezett kacsa jelen Szabályzattal való megfelelőségét a Kacsalelőhely nem vizsgálja, hanem a
Kacsafutamot követően kerül megvizsgálásra, hogy a célvonalon elsőként áthaladó kacsák
megfelelnek-e a jelen Szabályzatnak.
Fentiek alapján csak olyan kacsa lehet a Kacsafutam nyertese, amely a jelen Szabályzatnak, így
különösen az 1. számú mellékletében meghatározott paramétereknek megfelel.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a benevezett kacsája nem felel meg a jelen
Szabályzatnak, így különösen az 1. számú mellékletében meghatározott paramétereknek a
Kacsafutamból bármikor, így különösen, de nem kizárólagosan a Kacsafutamot követően, a lentiekben
meghatározott Sorsolás során is kizárható.

Ennek megfelelően a Résztvevő tudomásul veszi, hogy benevezése (Ellenőrző Szelvény részére
történő átadása) semmiképpen sem igazolja, hogy a benevezett kacsa megfelel a jelen Szabályzatnak,
így különösen az 1. számú mellékletében meghatározott paramétereknek.
Kétség esetén a Szervező igazgatóságának tagjaiból, vagy az igazgatósága által delegált személyekből
áló szervező bizottság (a továbbiakban: „Szervező Bizottság”) közjegyzői jelenlétében jogosult abban
dönteni, hogy egy benevezett kacsa megfelel-e a jelen Szabályzatnak, így különösen az 1. számú
mellékletében meghatározott paramétereknek. A Résztvevő tudomásul veszi a Szervező Bizottság
döntését és kifejezetten lemond valamennyi jogi eszközről a Szervező Bizottság döntésének
megtámadására.
A nevezéssel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy benevezett kacsáját nem kapja vissza, és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Kacsafutamot követően a Szervező rendelkezzen
kacsájával, így adott esetben azt megsemmisítse. A Résztvevő - a Kacsafutamon való részvétellel
kapcsolatos jogát kivéve - a nevezéssel minden a benevezett kacsájával kapcsolatos jogáról
visszavonhatatlanul lemond, arra az esetre is, ha a Kacsafutam bármilyen okból nem kerül
megrendezésre, illetve megszakításra kerül.
A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét a benevezett kacsában a Kacsalelőhelynek történő
átadásától a Kacsalelőhely által a Szervezőnek jegyzőkönyvben dokumentáltan történő átadásáig
bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a kacsa eltűnéséért, megsemmisüléséért,
megrongálódásért.
A nevezést követően a Résztvevő kacsáját nem követelheti vissza.
A Szervezőnek bármikor jogában áll a jelen Szabályzatot, így különösen az 1. számú mellékletében
meghatározott paramétereket, illetve jogi vagy hatósági, így különösen környezetvédelmi előírásokat
megsértő kacsákat a Kacsafutamból kizárni és a versenypályáról kiemelni. A Szervezőt semmiféle
felelősség nem terheli, ha a jelen pont révén szükséges kiemelés következtében egyéb kacsa hátrányt
vagy károsodást szenved.
2.4

Ellenőrző Szelvény

Fontos, hogy valamennyi Résztvevő a lentiekben meghatározott Díjátadás végéig őrizze meg
Ellenőrző Szelvényét, ugyanis kizárólag azzal igazolhatja a Kacsafutamba egy bizonyos kacsával
történő benevezés. A Szervező semmilyen egyéb igazolást nem fogad el és az Ellenőrző Szelvény
elvesztése esetén nem áll módjában pótszelvényt kiállítani.
Az Ellenőrző Szervező azt a személyt tekinti egy bizonyos kacsával a Kacsafutamban való
Résztvevőnek, amely a az adott kacsa Sorszámát hordozó Ellenőrző Szelvényt felmutatja, és
semmilyen ellenbizonyítást, illetve egyéb igazolást nem fogad el.
3.

VERSENY

3.1

Győztes Kacsák

A Kacsafutam úgy zajlik, hogy valamennyi szabályszerűen benevezett kacsa a Szervező által
meghatározott versenypálya elején egyidejűleg bedobásra kerül a folyóba.
A kacsák a folyó sodrásával haladnak a versenypálya célvonala felé.
A Kacsafutamba bármilyen emberi vagy egyéb külső beavatkozás a Kacsafutamból való kizárással,
illetve súlyossága esetén a Kacsafutam lefújásával járhat a Szervező döntése szerint.

A Szervező Bizottság által közjegyzői jelenlétben megállapítottan a versenypálya célvonalán elsőként
áthaladó 100 (száz) kacsát a Szervező Bizottság közjegyző jelenlétében megvizsgálja, hogy
megfelelnek a jelen Szabályzatnak, így különösen az 1. számú mellékletében meghatározott
paramétereknek.
Győztes kacsák azok a Kacsák, amelyek


a Szervező Bizottság által közjegyzői jelenlétben megállapítottan első 100 (száz) kacsaként
haladnak át a versenypálya célvonalán, és



a Szervező Bizottság közjegyző jelenlétében meghozott döntése szerint megfelelnek a jelen
Szabályzatnak, így különösen az 1. számú mellékletében meghatározott paramétereknek

(a továbbiakban: „Győztes Kacsa”). A Szervező Bizottság Győztes Kacsák Sorszámát közjegyző által
hitelesített jegyzőkönyvében rögzíti (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”).
A Szervező Bizottság a Jegyzőkönyvben továbbá rögzíti, hogy a Győztes Kacsák a verseny célvonalán
milyen sorrendben haladtak át.
Sorsolás

3.2

Amennyiben bármilyen oknál fogva nem állapítható meg
a) a versenypálya célvonalán elsőként áthaladó 100 (száz) kacsa, és / vagy
b) a versenypálya célvonalán elsőként áthaladó 100 (száz) vagy kevesebb kacsa a versenypálya
célvonalán történő áthaladásának sorrendje,
úgy a Szervező Bizottság a célvonalon szabályszerűen áthaladó kacsák Sorszámának közjegyző
jelenlétében történő kisorsolással állapítja meg az első 100 (száz) kacsát, illetve a sorrendjüket (a
továbbiakban: „Sorsolás”).
A Sorsolás véletlenszerű kiválasztással történik.
Győztes Kacsa tehát az a kacsa is, amely


a Szervező Bizottság által közjegyző jelenlétében történő Sorsolás révén kerül kisorsolásra, és



a Szervező Bizottság közjegyző jelenlétében meghozott döntése szerint megfelel a jelen
Szabályzatnak, így különösen az 1. számú mellékletében meghatározott paramétereknek.

Amennyiben a Sorsolással megállapított kacsák közül valamely kacsa a Szervező Bizottság közjegyző
jelenlétében meghozott döntése szerint nem felel meg a jelen Szabályzatnak, így különösen az 1.
számú mellékletében meghatározott paramétereknek, úgy az így kiesett kacsa vagy kacsák helyére a
Szervező Bizottság nem sorsol újabb kacsát.
Ennek megfelelően 100 (száz) kacsánál kevesebb Győztes Kacsa is lehet.
A Szervező Bizottság a Sorsolás menetét és eredményét a közjegyző által hitelesített Jegyzőkönyvben
rögzíti.
3.3

Kizárás

Semmiképpen sem lehet Győztes Kacsa,



amely a rajtpisztoly eldördülése előtt indult el a versenypályán,



amely a versenypálya rajtvonala és célvonala között nem érintkezett folyamatosan a
versenypálya (a folyó) felszínével, vagy elhagyta a versenypályát,



amely nem haladt át a versenypálya célvonalán vagy a célvonalon történő áthaladáskor nem
érintkezett a folyó felszínével,



amely nem hordoz Sorszámot, vagy amelynek Sorszáma a Szervező Bizottság közjegyző
jelenlétében meghozott döntése szerint nem olvasható, vagy amelynek Sorszámát nem
Kacsalelőhely vagy a Szervező írta a kacsára,



amely nem került szabályszerűen benevezésre,



amely a Szervező Bizottság közjegyző jelenlétében meghozott döntése szerint nem felel meg a
jelen Szabályzatnak, így különösen az 1. számú mellékletében meghatározott paramétereknek,



amelyet valamilyen külső, így különösen emberi beavatkozás jutatott a célba, azaz nem
kizárólag a folyó természetes sodrása révén haladt a versenypályán,



amely a Szervező Bizottság közjegyző jelenlétében meghozott döntése szerint egyéb módon
megsértette a verseny tisztaságát, vagy a jelen Szabályzatot, illetve kötelező jogi vagy
hatósági rendelkezést

(a fentiek összefoglalóan a továbbiakban: „Szabálytalanság”).
A Kacsafutamból való kizárás a Szervező joga, és a Resztvevő bármiféle jogorvoslati eszközről
kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.
Fentiek alapján lehetséges, hogy 100 (száz) kacsánál kevesebb Győztes Kacsa kerül kihirdetés, és a
Szervező nem köteles a Győztes Kacsák számát 100-ra (százra) kiegészíteni.
Amennyiben a Szervező döntése alapján tömegesen fordul elő Szabálytalanság, vagy egyéb módon a
Kacsafutam tisztasága vagy szabályszerűsége nem biztosított, vagy egyéb olyan ok áll fenn, amely a
Kacsafutam rendezvény megszakítását vagy lefújását indokolja (pl. időjárás, közbiztonsági kockázat,
hatósági, bírósági rendelkezés stb.), úgy a Szervezőnek bármikor jogában áll a Kacsafutamot
felfüggeszteni vagy lefújni, és semmiféle kötelezettsége nem áll fenn a Résztvevőkkel szemben, így
különösen, de nem kizárólagosan a Kacsafutam folytatására, megismétlésére, a benevezett kacsák
visszaszolgáltatására, vagy a Résztvevők bármilyen kárpótolására vagy kártérítésére.
3.4

Kihirdetés

A Győztes Kacsák Sorszáma és sorrendjük a Jegyzőkönyv szerint a Kacsafutamot követő 2 (két)
munkanapon belül a Holnapon kerülnek kihirdetésre.
Győztes Kacsák csak abban az esetben kerülnek kihirdetésre, amennyiben nem állt vagy áll fenn olyan
ok, amely a Kacsafutam megszakítását vagy lefújását indokolta volna. Ilyen alapon a Szervezőnek a
Kacsafutamot követően is jogában áll az eredményt megsemmisíteni.
4.

NYEREMÉNY

A Győztes Kacsák Sorszámát hordozó Ellenőrző Szelvényeket bemutató személyek
Jegyzőkönyvszerinti sorrendben a Honlapon feltüntetett nyereményekben részesülnek.

a

A Szervező jogosult a Honlapon feltüntetett nyereményeket bármikor, a Kacsafutamot követően is
módosítani.
4.1

Regisztráció

A Győztes Kacsák Sorszámát hordozó Ellenőrző Szelvények birtokosai (a továbbiakban:
„Nyertesek”) 2015. szeptember 11. napjáig, 16.00 óráig, illetve a Honlapon közzétett egyéb időpontig
regisztráltathatják magukat a Szervező székhelyén eredeti Ellenőrző Szelvényük bemutatásával. A
regisztrációkor a Nyertes köteles személyi igazolvánnyal, kártya típusú vezetői engedéllyel vagy
útlevéllel személyazonosságát igazolni. A határidőn belül történő regisztráció feltétele a nyereményre
való jogosultságnak, így amennyiben valamely Nyertes nem regisztrálja magát a határidőn belül,
elveszíti jogát nyereményre, és helyette valamennyi sorrendben az adott Nyertes mögött álló Nyertes
egy helyet előre ugrik.
A Szervezőnek jogában áll a regisztrációt megtagadni, amennyiben az Ellenőrző Szelvényt bemutató
személy nem tudja magát igazolni, az Ellenőrző Szelvény sértett, Sorszáma nem állapítható meg
(olvashatatlan), fennáll annak a gyanúja, hogy az Ellenőrző Szelvény hamisított, egyéb olyan ok áll
fenn, amely révén a Kacsafutam tisztasága megkérdőjelezhető. A Szervező döntése ellen semmiféle
jogorvoslati lehetőség nem áll fenn.
4.2

Átadás

A nyeremények átadására a Holnapon 2015. szeptember 11. napjáig közzétételre kerülő helyszínen és
időpontban kerül sor (a továbbiakban: „Díjátadás”).
A Díjátadáson a regisztrált Nyertes köteles személyi igazolvánnyal, kártya típusú vezetői engedéllyel
vagy útlevéllel személyazonosságát igazolni.
Nyeremény átvételre kizárólag a fenti 4.1 pontban foglaltaknak megfelelően regisztrált Nyertes
jogosult. Amennyiben valamely regisztrált Nyertes a Díjátadón nem tud személyes részt venni, úgy a
Társaság székhelyén a Díjátadót követő 5. munkanap 16.30 óráig, illetve a Honlapon közzétett egyéb
időpontig átveheti nyereményét. Amennyiben a jelen pontban meghatározott időpontig a regisztrált
Nyertes nem veszi át a Nyereményét, úgy a Szervező a 4.1 pont szerinti regisztráció során megadott
lakcímén keresztül közvetlenül felkeresi az adott regisztrált Nyertest.
A nyeremény átvételének feltétele az adóbevalláshoz szükséges adatok megadása a Szervező felé
írásban, aláírt formátumban az alábbi adattartalommal: név, születési név, születési hely és idő, anyja
neve, TAJ szám, adószám, EHO nyilatkozat)
Bizonyos nyeremények átvétele kötelezettséggel jár (pl. szponzori felírat el nem távolítása, értékesítési
tilalom stb.), ilyen esetben a nyeremény átvételének feltétele a Szervezővel vagy harmadik személlyel
történő szerződés megkötése.
Hatályos: 2015. május 21.
Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. számú melléklet
Kacsák paraméterei


Hosszúság: maximum 8,5 cm.



Magasság: maximum 8,5 cm;



Teljes Szélesség: maximum 8,5 cm



Súly: maximum 80 gramm;



Kialakítás: Felismerhetően kacsára (vízimadárra) kell hasonlítani, vagy arra asszociálni Színe_
sárga, de lehetnek rajta nem állati motívumok, pl. ruha, szemüveg, fejviselet, egyéb emberi
vonások);



A kacsa nem sértheti más személy jogát, így különösen szerzői jogát;



Anyag: a kacsának olyan anyagból kell állnia, hogy úszik a víz felszínén. Nem állhat olyan
anyagból, amely a víz érintkezésével feloldódik. Az anyagnak továbbá olyanak kell lennie,
hogy alkoholos filctollal ráírt Sorszám vízzel történő érintkezés esetén is olvasható marad;



Tilos bármiféle hajtóerő (motor) alkalmazása, vagy természeti erő jogszerűtlen kihasználása
(pl. vitorla);



Tilos bármiféle külső beavatkozás (tolás, húzás, lökés stb.);

