VERORDENING 43 EUROCC - AMPOSTA 2020

DE CAMPERCLUB CATALUNYA NODIGT JE UIT VOOR
HET 43 ste EUROCC AMPOSTA VAN 12 TOT 17 MEI 2020
OP DE PARKEERPLAATS VAN HET PALAIS DES EXPOSITIES EN ZIJN OMGEVING
Parkeren van het expositiecentrum (10 minuten lopen van het stadscentrum)
Carrer Sebastià Joan Arbó - Passeig del Canal
40 ° 42'20.8 "N 0 ° 35'08.6" E
40.705789, 0.585722

Op onze website www.eurocc2020.es vindt u alle nodige informatie, die wanneer en
wanneer wordt bijgewerkt.
Om logistieke redenen of overmacht kunnen wijzigingen optreden.
1.Inschrijvingen
Clubs en federaties van de FICM sturen hun lijsten met de inscripties van hun leden
(volgens het formulier dat moet worden ingevuld en ondertekend door elke deelnemer) per
e-mail naar het secretariaat EUROCC lleure@eurocc2020.es
van 2 januari tot 15 maart 2020 om de 15 dagen om de inscripties beter naar de
extensie te distribueren. De globale betaling door Club / Federatie moet worden
gedaan door overschrijving op de rekening van de Organisator.
Inschrijvingen en betalingen moeten worden gedaan via clubs of federaties.
Voor Frankrijk worden registratie en betaling afzonderlijk gedaan.
Inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst en binnen de grenzen van de
beschikbare plaatsen.
EUROCC:
400 campers / campers - 800 personen

UITBREIDING:
200 campers / campers - 400 personen worden verdeeld in 2 groepen
van 100 voertuigen en 200 personen.
De organisator stelt een wachtlijst op voor de verlenging.
Deelname aan 43 EUROCC is vereist om het Candlelit and Moonlight Gala Dinner Dance en / of Verlenging bij te wonen.
De eerste bevestiging van registratie en betaling is voor clubs en federaties die op hun
beurt hun leden informeren.
De organisator stuurt vóór 10 april 2020 de bevestiging naar de deelnemers met de
informatie voor de aankomst en het verblijf.

Elke onvolledige en / of onbetaalde registratie in zijn geheel of het aankomen bij het
EUROCC-secretariaat na de deadline zal niet in aanmerking worden genomen.
Geen betaling per cheque of creditcard.
Geen mogelijkheid tot registratie voor het galadiner of de verlenging na aankomst op de
site van EUROCC 43, behalve om een annulering te vervangen.
2.Annulering - boetes - terugbetalingen
Alleen naar behoren gemotiveerde annuleringen die op tijd door het Eurocc-secretariaat
worden ontvangen, komen in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling, die zal
worden gedaan volgens het door de FICM vastgestelde boeteschaal.
Schema voor annuleringen:
tot 15 maart 2020 35 € vaste kosten
De eerste maand na 35 € + 35% van het totale betaalde bedrag
De 2de maand na 35 € + 50% van het totale betaalde bedrag
tot de vooravond van de EUROCC 35 € + 70% van het betaalde totaal
Vanaf de dag van aankomst bij het EUROCC of in geval van intrekking tijdens de
vergadering, of vóór of tijdens de verlenging, is geen terugbetaling mogelijk.
Deelnemers die niet komen opdagen op het EUROCC, op de extensie, of op bezoeken /
excursies of andere activiteiten, kunnen niets claimen.
Plaats vóór uw aankomst op AMPOSTA uw poster op de voorruit met de blauwe FICMplaat (te koop bij uw club of federatie, ook bij uw aankomst op de EUROCC).
Parkeren wordt georganiseerd per land en door verenigingen.
Respecteer te allen tijde de instructies van de vrijwilligers, zowel op de parkeerplaats als
op de site en respecteer de normen.
Aankomst van voertuigen leeggemaakt en vol met schoon water.
Op de EUROCC-site, geen verkeer van voertuigen. Er zullen verschillende punten zijn
voor het vullen en legen van water. Een elektrische aansluiting is alleen beschikbaar om
medische redenen (aan te geven op uw registratieformulier) of om de batterij op te laden
voor rolstoelen.

Gebruik geen generators tussen 21 uur en 8 uur.
Geef bij uw inschriving aan of u met een trailer komt (die mogelijk niet naast u staat).
INSTRUCTIES EN TIPS
– EUROCC - AMPOSTA persoonlijke identificatiebadge 43 is te allen tijde verplicht.
–
Honden zijn toegelaten, hun eigenaren zorgen voor het ophalen van hun gebreken
om ze in de containers te deponeren.
********Dieren zijn niet toegestaan in de koets, boot, restaurants en monumenten.
BBQ verboden en ook een verbod op verwarmingstoestellen om buiten te koken (wind).
De organisator kan mensen van wie het gedrag niet toereikend is, onmiddellijk en zonder
enige restitutie uitzetten.

De organisator is geen serviceprovider. Hij is niet civiel verantwoordelijk voor mogelijke
wijzigingen in het geadverteerde programma.
Hij is niet verantwoordelijk in geval van diefstal, verslechtering of ongeval van welke aard
dan ook op de EUROCC-website, tijdens de activiteiten of bezoeken en de verplaatsingen,
noch tijdens de verlenging.
Controleer voordat u op reis gaat de voordelen van uw autoverzekering en indien nodig uw
ziektekostenverzekering.
Vergeet uw geldende Europese gezondheidskaart niet (sociale zekerheid). Denk ook aan
de documenten van uw hond.
Tijdens de EUROCC, OP ONTVANGST, BEZOEK DE INFORMATIEPANELEN ELKE
DAG.

Deze tekst is overgenomen van de website ( www.eurocc2020.es )en is vertaald door Google !
De BMHC is niet verantwoordelijk voor eventueel misgegeven info op deze website van
EURO CC 2020 AMPOSTA SPANJE

