Beste sponsor,

Van harte gefeliciteerd. U bent de gelukkige eigenaar van een Lucky Duck XL-Duck!
Allereerst hartelijk bedankt voor uw bijdrage! U steunt hiermee een vrolijk en uniek idee. En u helpt
lokale verenigingen, ondernemers, bewoners en bezoekers met elkaar te verbinden én ook nog lokale
goede doelen te steunen.
Met uw eend maakt u twee keer kans op een mooie prijs!
• De prijs voor de mooist gepimpte XL-Duck
• De prijs voor de snelste XL-Duck
Beide winnaars winnen, naast de eeuwige roem en een oorkonde, ook een BBQ voor 10 personen en
aandacht in de lokale weekbladen!
De spelregels voor de mooiste XL-Duck
Een professionele jury beoordeelt alle gepimpte ducks aan de hand van:
Originaliteit, creativiteit, kwaliteit van de afwerking, gebruikte materialen,
kleur, passend bij uw bedrijf en/of passend bij de actualiteit.
De eend die op alle categorieën het hoogst scoort, wordt uitgeroepen tot de mooiste eend!
De spelregels voor de snelste XL-Duck
Uw XL-Duck mag enkel op puur natuurlijke water- en windkracht van start naar finish gaan. Met
andere woorden: kunstmatige, elektrische aansturing of voortstuwing zijn niet toegestaan.
TIP: zet uw XL-Duck, om te voorkomen dat deze ‘omvalt’ op een plateau
(van maximaal 50 bij 50 cm) of geef hem extra gewicht.

Lever uw XL-Duck tijdig in!
Lever uw fraai gepimpte XL-Duck in bij Da Vivente Hairstyle, Raadhuisplein 38 in Son. Dat kan vanaf 3
april 2023 tot uiterlijk 18 april 2023 tussen 9.00 en 16.30 uur. Vergeet niet de XL-Duck te voorzien van
uw bedrijfsnaam (op een apart briefje of onderop).
De eenden krijgen tot de dag van de Lucky Duck Race een mooie plek in de etalage van Da Vivente,
zodat iedereen uw ‘kunstwerk’ kan bewonderen. Op 27 april verschijnt uw XL-Duck aan de start van de
XL-race. Wij zorgen voor het transport. Zorgt u voor de aanmoediging? U mag uw eend na de race
meteen mee naar huis nemen.

De race
Het startschot voor de XL-sponsor-race wordt op Koningsdag, 27 april om 14.00 uur gegeven. Locatie:
omgeving Dommelbrug, Veerstraat in Son en Breugel.
Wij wensen u veel succes en plezier!
Lions Club Son en Breugel

www.luckyduckrace.nl

PS. Voor de betaling van het sponsorbedrag van € 100,- ontvangt u van ons binnenkort een factuur.
(zonder btw)

