
1 TOELATING

u Deelname staat open voor clubs/verenigingen die lid zijn van FICM, maar ook voor teams die geen lid zijn van FICM
en aan het evenement willen deelnemen. Deze laatste mogen maximaal 20% van het totale aantal deelnemers zijn.

u Reserveren kan via de website www.eurocc2023.eu van 01/12/2022 tot 15/03/2023.

u Het evenement is verdeeld in twee fasen en de deelnemers kunnen ervoor kiezen alleen de eerste fase of beide fasen
bij te wonen.

u Inschrijvingsformulieren worden behandeld in de volgorde van ontvangst en op basis van beschikbare plaatsen:
- EERSTE FASE: EURO CC Assisi van 7 tot en met 11 juni 2023: Het maximumaantal bemanningen bedraagt 300. 
De organisatoren kunnen beslissen het evenement toch te laten doorgaan indien het minimumaantal deelnemers
niet wordt bereikt.
- TWEEDE FASE: UITBREIDING van 12 tot 18 juni 2023. Bezoek aan de meest karakteristieke steden van Umbrië:
maximaal aantal bemanningen: 200.
De organisatoren kunnen beslissen het evenement niet door te laten gaan als het minimumaantal deelnemers niet
wordt gehaald.

u Het evenement is verdeeld in twee fasen en de deelnemers kunnen beslissen of zij alleen aan de eerste fase of aan
beide fasen willen deelnemen.

u Een onvolledige inschrijving die naar het secretariaat van EURO CC wordt gestuurd, wordt niet aanvaard.

u Het niet betalen van de volledige deelnamekosten voor de eerste of beide fasen van het evenement geeft geen recht
op deelname.

u Inschrijvingen worden pas verwerkt nadat de volledige betaling is ontvangen. Indien de betaling wordt verricht nadat
het maximum aantal deelnemers is bereikt, kan de inschrijving niet worden aanvaard en zal het betaalde bedrag worden
teruggestort.

u Inschrijving voor de EERSTE FASE van het 44e EURO CC 2023 is een voorwaarde voor deelname aan de TWEEDE
FASE, de verlengingen.

ANNULERING VAN HET EVENEMENT OF AFZIEN VAN DEELNAME DOOR DE DEELNEMERS

u Indien het evenement door een beslissing van de organisatoren of door overmacht niet kan doorgaan, wordt 100% van
het betaalde bedrag terugbetaald, met een aftrek van 30,00 euro per persoon voor de gemaakte administratieve kosten.
In geval van vrijwillige annulering van deelname om welke reden dan ook, wordt 70% van het betaalde bedrag terugbetaald
indien de annulering vóór 15/03/2023 plaatsvindt, terwijl bedragen die na deze datum zijn betaald niet worden terugbetaald.

u Deelnemers die zich hebben ingeschreven en wegens nalatigheid, vertraging of verhindering niet komen opdagen voor,
de 44ste EURO CC in Assisi, voor de "verlenging" of voor de afzonderlijke data die zijn voorzien in het programma van de
verschillende activiteiten van de bijeenkomst, hebben geen mogelijkheid tot terugbetaling van het betaalde bedrag.

u Na een eerste aanvaarding van de inschrijving ontvangen de deelnemers uiterlijk op 16/04/2023 per e-mail een iden-
tificatieformulier en alle nodige informatie voor de deelname.
Als u geen bevestiging ontvangt, kunt u de organisatoren hiervan op de hoogte stellen op het volgende adres: 
eurocc2023@gmail.com

BETAALMETHODES

u Betaling voor inschrijvingen vanaf 01/12/2022 kan geschieden per creditcard of bankoverschrijving en dit volgens de
instructies voorzien op  www.eurocc2023.eu

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

u De aankomst van de deelnemers in het "EURO CC VILLAGE" in Assisi voorzien op 07/06/2023 vanaf 09u00.
Vanaf 15u00 op 06/06/2023 zal er een parkeerplaats beschikbaar zijn voor de vroegkomers die wachten op de hun toege-
wezen parkeerplaats. 
Er zullen geen diensten worden verleend op de locatie die tijdelijk als parkeerplaats wordt gebruikt.
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u Voor u in Assisi aankomt, moet u het uw toegezonden identificatieformulier en de blauwe FICM-plaat aan het raam
van de camper aanbrengen.

u Als de camper uitgerust is met een aanhanger, garandeert de organisatie niet dat deze aanhanger in de buurt van de lo-
catie wordt geplaatst.

u Bij aankomst op het terrein van "EURO CC VILLAGE" wordt u verwelkomd door de parkeerwachters die u instructies
zullen geven voor het plaatsen van uw camper op de toegewezen parkeerplaats.

u Zodra u uw camper heeft geparkeerd, moet u zich aanmelden bij het registratiekantoor en er de verplichte "identifica-
tiekaart" voor elke deelnemer ophalen.

u De persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt in het strikte kader van de organisatie van de 44ste EURO CC 2023,
met toepassing van de geldende voorschriften.

u Tijdens het verblijf in "EURO CC VILLAGE", tijdens rondleidingen en tijdens busreizen is het dragen van de "identifica-
tiekaart" verplicht. 

u De deelnemers worden zoveel mogelijk gegroepeerd per land van herkomst en club.

u Het is belangrijk dat u op de parking aankomt met een lege vuilwatertank en lege toiletcassette. Het wordt ook aan-
bevolen om de drinkwatertank te vullen voor uw aankomst. Het is niet toegestaan dit te doen bij aankomst.
Tijdens de eerste fase wordt op het terrein de toiletten en de afvalwatertank geledigd, en de drinkwatertank gevuld, zonder
dat de voertuigen zich verplaatsen. Het tijdstip en de details van deze activiteiten worden op het terrein bekendgemaakt.
De deelnemers aan de tweede fase worden geïnformeerd over de servicemogelijkheden en over mogelijke elektriciteitsa-
ansluitingen op de te bezoeken locaties.

u Op de in de eerste fase aangewezen locatie zal er geen aansluiting op het elektriciteitsnet zijn.
Voor het geval dat er om gezondheidsredenen een aansluiting nodig is, hetgeen bij de inschrijving moet worden aangegeven en
gemotiveerd, zal een aantal werkplekken met een elektriciteitsaansluiting (laag ampèrage) beschikbaar worden gesteld in een da-
arvoor bestemde ruimte.

u Het gebruik van electrogeengroepen (generatoren is tussen 20u00 en 09u00 verboden.

u Het is verboden vuur, barbecues, enz. aan te steken.

u Honden moeten worden aangelijnd en hun baasjes moeten de uitwerpselen verzamelen en in de daarvoor bestemde
containers deponeren. Dieren zijn niet toegestaan in de te bezoeken gebouwen of in de transportvoertuigen.

u Bij ongepast gedrag zijn de organisatoren bevoegd de deelnemer van de locatie te verwijderen. In dat geval heeft de deelnemer
geen recht op terugbetaling.

u Hoewel alle veiligheidsvoorwaarden voor het parkeren van voertuigen zijn gegeven, moeten de deelnemers de aan-
wijzingen van de verantwoordelijke personen opvolgen. Iedereen is verantwoordelijk voor onzorgvuldig gedrag dat schade
aan derden kan veroorzaken.

u De organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor diefstallen, schade of ongevallen die zich tijdens
alle activiteiten van de 44ste EURO CC kunnen voordoen als gevolg van het gedrag van de deelnemers.

u  De "verlengingen" starten op 12/06/2023 en duren tot 18/06/2023. 
Hierbij worden alle verplaatsingen gemaakt in eigen motorhome. De deelnemers worden verdeeld in groepen van maxi-
maal 50 personen.
De organisatoren zullen trachten de deelnemers zoveel mogelijk te groeperen per nationaliteit en/of club.
Het programma van bezoeken en activiteiten zal voor alle groepen hetzelfde zijn, maar de volgorde van reizen zal variëren,
zo worden de bezoeken afgewisseld om de deelnemers niet te overbelasten en ervoor te zorgen dat de route en de behan-
deling voor iedereen gelijk is.

u Elke deelnemer is verplicht de in Italië geldende gezondheidsvoorschriften na te leven.

u Deelname aan de 44ste EURO CC 2023 impliceert de aanvaarding van dit reglement en de in Italië geldende wetgeving.

De CAMPER CLUB GUBBIO, die dit evenement heeft georganiseerd, is geen dienstverlener.
Het werk wordt uitgevoerd door vrijwillige leden van de GUBBIO CAMPER CLUB.
CAMPER CLUB Gubbio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in het bovenstaande programma die
om organisatorische redenen noodzakelijk zijn. 


