
1 REGISTRO

u As inscrições estão abertas para os clubes/federações membros da FICM e também para as tripulações não regi-
stradas na Federação que desejem participar do evento. A inscrição deste último será possível dentro do limite de
20% do total.

u As reservas podem ser feitas a partir de 12/01/2022 e até 15/03/2023 ligando-se ao site: www.eurocc2023.eu

u O evento é dividido em duas fases e ficará a critério dos participantes a escolha de participar apenas da primeira fase
ou até mesmo da segunda.

u As fichas de inscrição serão processadas por ordem de chegada e dentro dos limites de vagas disponíveis:
- PRIMEIRA FASE: EURO CC Assis de 7 a 11 de junho de 2023: MAX Participantes registrados 300 tripulações.
Os organizadores poderão decidir sobre a execução do evento caso o número mínimo de participantes não seja
atingido.
- SEGUNDA FASE: PRORROGAÇÃO de 12 a 18 de junho de 2023. Está prevista uma visita às cidades mais ca-
racterísticas da Úmbria: MAX Número de participantes 200 tripulantes.
Os organizadores poderão decidir sobre a execução do evento caso o número mínimo de participantes não seja
atingido.

u Não será considerado um registo incompleto enviado ao secretariado do EURO CC.

u O não pagamento do valor total da participação na PRIMEIRA E/OU SEGUNDA FASE do evento não constitui direito
de participação do associado.

u Os pedidos de inscrição só serão considerados após o recebimento do pagamento integral. Caso o pagamento seja
efetuado após atingir o número máximo de participantes, a inscrição poderá ser desconsiderada, procedendo-se ao re-
embolso do valor pago.

u A inscrição para a PRIMEIRA FASE do 44º EURO CC 2023 é essencial para participar na SEGUNDA FASE da ex-
tensão.

CANCELAMENTO DO EVENTO OU RENÚNCIA À PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS

u No caso de por decisão dos organizadores ou por motivo de força maior, não ser possível a realização do evento, será
feito um reembolso igual a 100% do valor pago com uma dedução de € 30,00 por pessoa para despesas administrativas
incorridas .
A renúncia voluntária à participação por qualquer motivo acarretará a devolução de 70% do valor pago se o cancelamento
ocorrer antes de 15/3/2023, sendo impossível a devolução dos valores pagos após essa data.

u Participantes que, estando inscritos por negligência, atraso ou impedimento, não compareçam ao 44º EURO CC em
Assis, na “prorrogação” ou nos agendamentos individuais previstos no programa para as diversas atividades do encontro,
não terá qualquer possibilidade de ressarcimento do que derramou.

u Após uma notificação inicial de aceitação da inscrição, a ficha de identificação e todas as informações necessárias à
participação serão enviadas aos participantes via e-mail até 16/04/2023.
Se a confirmação não for recebida, será necessário notificar os organizadores por escrito para o seguinte endereço: 
eurocc2023@gmail.com

FORMAS DE PAGAMENTO

u O pagamento da inscrição a partir da data de 12/01/2022 pode ser feito por cartão de crédito ou por transferência
bancária seguindo as instruções contidas no portal  www.eurocc2023.eu

INFORMAÇÕES GERAIS 

u A chegada dos campistas no local destinado ao "EURO CC VILLAGE" em Assis está prevista para começar às 9h do dia
06/07/2023.
No entanto, a partir das 15h:00 do dia 06/06/2023, estará disponível um parque de estacionamento de espera para quem
chegar mais cedo, o que lhes permitirá aguardar a atribuição da estação atribuída.
O local que será ocupado temporariamente para estacionamento ficará desprovido de qualquer serviço.
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u Antes de chegar na cidade de Assis, certifique-se de colocar a ficha de identificação recebida no para-brisa da autoca-
ravana juntamente com a placa FICM azul.

u Caso a tripulação esteja equipada com reboque, a organização não garante a localização do apêndice nas imediações
do parque de estacionamento da sua autocaravana.

u Assim que chegar à zona "EURO CC VILLAGE", encontrará os porteiros que lhe darão as instruções para colocar a au-
tocaravana no local que lhe foi atribuído.

u Uma vez estacionado o campista, é necessário dirigir-se ao BEM-VINDO para efetuar o registo e recolher o “crachá de
identificação” obrigatório para cada membro da tripulação.

u A utilização dos dados pessoais será estritamente utilizada para efeitos de organização do 44º EURO CC 2023 em apli-
cação do disposto na legislação em vigor. 

u É obrigatório o uso do “crachá de identificação” tanto na estadia no “EURO CC VILLAGE”, nas visitas guiadas, como
nas deslocações de autocarro. 

u Os participantes, na medida do possível, serão agrupados por país de origem e por clube a que pertencem.

u É imprescindível chegar ao local de encontro já esvaziado o tanque de resíduos do veículo, bem como o autoclismo.
Também é recomendável encher o tanque de água potável. Não será permitida a realização dessas operações na fase de
chegada da tripulação.
No local onde decorre o evento durante a sua primeira fase, o esvaziamento dos autoclismos, do depósito de águas resi-
duais e o enchimento do depósito de água limpa serão efectuados sem deslocação dos campistas; os horários e métodos
para essas operações serão comunicados no local.
Os participantes da segunda fase serão prontamente informados sobre a possibilidade de prestação de serviços de carga,
descarga e conexão elétrica nos locais que serão visitados.

u O local identificado na primeira fase não prevê ligação à rede eléctrica.
Caso haja necessidade de conexão por motivos de saúde que devem ser destacados e motivados no momento do cadastro, al-
gumas estações equipadas com conexões elétricas (baixa amperagem) serão disponibilizadas em área especial.

u É proibido o uso de geradores de energia entre 20h00 e 9h00.

u É proibido acender fogueiras, churrasqueiras, etc.

u Os cães devem ser mantidos na coleira e os donos devem se encarregar de recolher os excrementos e jogá-los nos re-
cipientes apropriados. Não é permitida a entrada de animais nos locais fechados a visitar nem nos meios de transporte.

u Em caso de comportamento inadequado, ficará a critério dos organizadores providenciar a retirada da equipe do local. Isso
não dará direito à parte inadimplente a um reembolso.

u Apesar da disponibilização de todas as condições de segurança para garantir o estacionamento das viaturas, os parti-
cipantes no rali são obrigados a respeitar as instruções dadas pelo staff. Todos serão responsáveis por comportamentos de-
scuidados que possam causar danos a terceiros.

u Os organizadores declinam qualquer responsabilidade em caso de roubo, danos ou acidentes que possam ocorrer du-
rante todas as atividades do 44º EURO CC devido ao comportamento dos participantes.

u A "extensão" terá início em 12/06/2023 e continuará até 18/06/2023.
Nesta fase os movimentos, quando previstos, ocorrerão com campista própria dividindo os participantes em grupos de
até 50 tripulantes.
Os organizadores terão o cuidado de reunir os participantes por nacionalidade e/ou por clube, desde que isso seja
possível.
O programa de visitas e atividades será o mesmo para todos os grupos, mas seguindo uma ordem de percurso diferente
que alternará as visitas de forma a não criar agrupamentos excessivos de participantes e garantir a todos um itinerário e
tratamento idênticos.

u Cada participante é obrigado a cumprir as medidas sanitárias em vigor no território italiano.

u A participação no 44º EURO CC 2023 implica a aceitação deste regulamento, bem como das leis em vigor na Itália.

IO CAMPER CLUB GUBBIO que organizou este evento não é um prestador de serviços.
O trabalho é realizado pelos membros voluntários do CAMPER CLUB GUBBIO.
O Camper Club Gubbio não pode ser responsabilizado civilmente em caso de alterações ao programa acima indicadas que se
façam necessárias por motivos organizacionais.


