
1 ΕΓΓΡΑΦΈΣ
u Οι εγγραφές συμμετοχής είναι ανοικτές σε λέσχες/ομοσπονδίες μέλη της FICM, καθώς και σε πλη-
ρώματα μη μελών της FICM που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Η εγγραφή των τελευ-
ταίων θα είναι δυνατή εντός του ορίου του 20% του συνόλου.

u Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν από 1/12/2022 έως 15/03/2023 μέσω της σύνδεσης με την ιστο-
σελίδα: www.eurocc2023.eu

u Η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο φάσεις και οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν
μόνο στην πρώτη φάση ή και στη δεύτερη φάση.

u Οι αιτήσεις συμμετοχής θα διεκπεραιώνονται με σειρά άφιξης και εντός των ορίων των διαθέσιμων
θέσεων:

- ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: EURO CC Assisi από 7 έως 11 Ιουνίου 2023: Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 300
πληρώματα . 
Οι διοργανωτές μπορούν να αποφασίσουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ή μη εάν δεν επιτευχθεί
ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων.
- ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ από 12 έως 18 Ιουνίου 2023 . Προβλέπεται μια επίσκεψη στις
πιο χαρακτηριστικές πόλεις της Ούμπρια: Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 200 πληρώματα.
Οι διοργανωτές μπορούν να αποφασίσουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ή μη εάν δεν επιτευχθεί
ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων. 

u Μιαελλιπήςεγγραφήσυμμετοχής πουαποστέλλεταιστηγραμματείατου EURO CC δενθαλαμβάνεταιυπόψη.

u Η μη καταβολή του συνολικού ποσού συμμετοχής για το ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ/Ή ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ της διορ-
γάνωσης δεν αποτελεί δικαίωμα συμμετοχής εκ μέρους του συμμετέχοντα.

u Οι αιτήσεις θα εξεταστούν μόνο μετά την παραλαβή της πλήρους πληρωμής. Σε περίπτωση που η
πληρωμή πραγματοποιηθεί μετά την επίτευξη του μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων, η εγγραφή μπορεί
να μην ληφθεί υπόψη και θα γίνει επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

u Η εγγραφή στο ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ του 44ου EURO CC 2023 είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο ΔΕΥ-
ΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ της παράτασης.

ΑΚΎΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥΣ
u Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της εκδήλωσης λόγω απόφασης των διοργανωτών
ή λόγω ανωτέρας βίας, θα γίνει επιστροφή του 100% του καταβληθέντος ποσού με αφαίρεση 30,00 €
ανά άτομο για τα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν.
Η οικειοθελής ακύρωση της συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή
του 70% του καταβληθέντος ποσού εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί πριν από τις 15/3/2023, ενώ θα
είναι αδύνατο να προχωρήσει η επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

u Οι συμμετέχοντες οι οποίοι, έχοντας εγγραφεί λόγω δικής τους αμέλειας, καθυστέρησης ή κωλύματος,
δεν θα προσέλθουν στο 44ο EURO CC στην Ασίζη, στην "παράταση" ή στα μεμονωμένα ραντεβού που
έχουν προγραμματιστεί στο πρόγραμμα για τις διάφορες δραστηριότητες της συνάντησης, δεν θα έχουν
καμία δυνατότητα επιστροφής του καταβληθέντος ποσού.

u Μετά την αρχική ειδοποίηση αποδοχής της εγγραφής, έως τις 16/04/2023 θα αποσταλεί στους συμμε-
τέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα έντυπο αναγνώρισης και όλες οι απαραίτητες πληρο-
φορίες για τη συμμετοχή.
Εάν δεν ληφθεί επιβεβαίωση, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι διοργανωτές γραπτώς στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: eurocc2023@gmail.com

ΤΡΌΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ
u Η πληρωμή για την εγγραφή από την ημερομηνία 1/12/2022 μπορεί να γίνει με πιστωτική κάρτα ή με
τραπεζικό έμβασμα, ακολουθώντας τις οδηγίες στην πύλη www.eurocc2023.eu

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
u Η άφιξη των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων στη θέση που έχει διατεθεί στο "EURO CC VILLAGE" στην
Ασίζη έχει προγραμματιστεί από τις 9:00 στις 7/06/2023.
Ωστόσο, από τις 15:00 της 6/06/2023 θα υπάρχει χώρος αναμονής για όσους φτάνουν νωρίς για να πε-
ριμένουν τη θέση στάθμευσης που τους έχει κρατηθεί.. 
Ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί προσωρινά για στάθμευση θα στερείται όλων των υπηρεσιών.
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u Πριν φτάσετε στην πόλη της Ασίζης, φροντίστε να τοποθετήσετε το έντυπο αναγνώρισης που έχετε
λάβει στο παρμπρίζ του αυτοκινούμενου οχήματος μαζί με την μπλε πινακίδα αριθμού της FICM.
u Σε περίπτωση που το πλήρωμα διαθέτει ρυμουλκούμενο, ο διοργανωτής δεν εγγυάται την τοποθέτηση
του ρυμουλκούμενου κοντά στη θέση στάθμευσης του αυτοκινουμένου.

u Μόλις φτάσετε στην τοποθεσία του "EURO CC VILLAGE", θα βρείτε τους υπεύθυνους στάθμευσης οι οποίοι
θα σας δώσουν οδηγίες για το πώς να τοποθετήσετε το αυτοκινούμενό σας στη θέση που του έχει δοθεί.
u Μόλις σταθμεύσετε το αυτοκινούμενό σας, πρέπει να πάτε στο γραφείο ΥΠΟΔΟΧΗΣ για να εγγραφείτε
και να παραλάβετε την υποχρεωτική "ταυτότητα" για κάθε μέλος του πληρώματος.

u Η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αυστηρά για τους σκοπούς της διοργάνωσης του
44ου EURO CC 2023 σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

u Είναι υποχρεωτικό να φοράτε το "σήμα αναγνώρισης" κατά τη διαμονή σας στο "EURO CC VILLAGE",
κατά τη διάρκεια ξεναγήσεων και όταν ταξιδεύετε με λεωφορείο.

u Στο μέτρο του δυνατού, οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν ανάλογα με τη χώρα καταγωγής και την
ιδιότητα του συλλόγου.

u Είναι επιτακτική ανάγκη να φτάσετε στο χώρο της διοργάνωσης έχοντας ήδη αδειάσει τη δεξαμενή
αποβλήτων του οχήματος και την κασέτα τουαλέτας. Συνιστάται επίσης να γεμίσετε τη δεξαμενή πόσι-
μου νερού. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση αυτών των εργασιών κατά την άφιξη του πληρώματος.
Στο χώρο της εκδήλωσης, κατά την πρώτη φάση της, το άδειασμα των δεξαμενών τουαλέτας, της δεξα-
μενής λυμάτων και το γέμισμα της δεξαμενής γλυκού νερού θα πραγματοποιείται χωρίς μετακίνηση των
τροχόσπιτων- οι ώρες και οι διαδικασίες για τις εργασίες αυτές θα ανακοινώνονται επιτόπου.
Οι συμμετέχοντες στη δεύτερη φάση θα ενημερωθούν εγκαίρως σχετικά με τη δυνατότητα παροχής ρεύ-
ματος και αποσύνδεσης τυχόν ηλεκτρικών συνδέσεων στις τοποθεσίες που θα επισκεφθούν.

u Στην τοποθεσία που προσδιορίστηκε στην πρώτη φάση, δεν θα υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας.
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη σύνδεσης για λόγους υγείας, η οποία πρέπει να επισημανθεί και να αι-
τιολογηθεί κατά την εγγραφή, θα διατεθεί ένας αριθμός θέσεων εργασίας με σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
(χαμηλής έντασης) σε καθορισμένο χώρο.

u Η χρήση ηλεκτρογεννητριών απαγορεύεται μεταξύ 8 μ.μ. και 9 π.μ.

u Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, μπάρμπεκιου κ.λπ.

u Οι σκύλοι πρέπει να είναι δεμένοι με λουρί και οι ιδιοκτήτες πρέπει να φροντίζουν για τη συλλογή
των περιττωμάτων τους και την απόρριψή τους στα κατάλληλα προς τούτο δοχεία. Τα ζώα δεν επιτρέ-
πεται να βρίσκονται μέσα σε κλειστούς χώρους που επισκεπτόμαστε ή σε μεταφορικά μέσα.

u Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς, θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών η απομά-
κρυνση του πληρώματος από το χώρο. Αυτό δεν δίνει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στον παραβάτη.

u Παρά την παροχή όλων των προϋποθέσεων ασφαλείας για την εξασφάλιση της στάθμευσης των οχημά-
των, οι συμμετέχοντες στην διοργάνωση είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των υπευθύ-
νων. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για απερίσκεπτη συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει ζημία σε τρίτους.

u Οι διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για κλοπές, ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να συμ-
βούν κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του 44ου EURO CC ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς
των συμμετεχόντων.

u Η "επέκταση" θα αρχίσει στις 12/06/2023 και θα διαρκέσει έως τις 18/06/2023. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα ταξίδια, όπου προβλέπεται, θα πραγματοποιηθούν με το δικό
τους τροχόσπιτο, χωρίζοντας τους συμμετέχοντες σε ομάδες με μέγιστο αριθμό 50 πληρωμάτων.
Οι διοργανωτές θα φροντίσουν να ομαδοποιήσουν τους συμμετέχοντες ανά εθνικότητα ή/και ανά σύλ-
λογο, εάν αυτό είναι δυνατό.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων και των δραστηριοτήτων θα είναι πανομοιότυπο για όλες τις ομάδες,
αλλά θα ακολουθεί διαφορετική σειρά διαδρομής, με εναλλαγή των επισκέψεων κατά τρόπο ώστε να μην
υπάρχει συνωστισμός των συμμετεχόντων και να εξασφαλίζεται πανομοιότυπο δρομολόγιο και μετα-
χείριση για όλους.

u Κάθε συμμετέχων υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν στην ιταλική
επικράτεια.

u Η συμμετοχή στο 44ο EURO CC 2023 συνεπάγεται την αποδοχή των κανονισμών αυτών καθώς και
των νόμων που ισχύουν στην Ιταλία.

Το CAMPER CLUB GUBBIO που διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση δεν είναι πάροχος υπηρεσιών.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται από εθελοντές μέλη του CAMPER CLUB GUBBIO.
Το Camper Club Gubbio δεν μπορεί να θεωρηθεί αστικά υπεύθυνο σε περίπτωση αλλαγών στο παραπάνω
πρόγραμμα που καθίστανται αναγκαίες για οργανωτικούς λόγους.


