
37º EUROCC (Portugal 2014) - Regulamento   

 

1. As inscrições devem ser feitas por intermédio dos Clubes.  

2. Por razões de capacidade de estacionamento e organização das visitas, o número máximo de 

participantes no evento principal será limitado a 650 autocaravanas e / ou 1.300 pessoas. O 

prolongamento é limitado (a) autocaravanas e / ou a 360 pessoas. O jantar de gala e o 

prolongamento são opcionais. Para o jantar de gala no Casino, é necessário um traje adequado 

(jeans e ténis não são aceites).  

3. O evento principal terá lugar com uma participação mínima de 300 autocaravanas e / ou 600 

pessoas confirmados até 06 de Março de 2014. O prolongamento será realizado com uma 

participação mínima de 120 autocaravanas e / ou 240 pessoas confirmados até 06 de Março de 

2014.   

4. No caso de eventual inscrição em número superior aos valores máximos acima previstos será 

criada uma lista de espera, preenchida por ordem de chegada das inscrições. As vagas, 

resultantes de desistências ou do possível aumento da capacidade de aceitação, no evento 

principal ou no prolongamento, serão preenchidas por ordem de inscrição na lista de espera.  

5. ATENÇÃO: Os boletins de inscrição serão processados por ordem de chegada e serão 

validados com o respectivo pagamento. Convidamos os clubes tomar as medidas necessárias 

para corresponder à escolha dos seus associados.   

6. Regularização por transferência bancária do valor total, efectuada pelos CLUBES, na seguinte 

conta bancária: 

Conta: FPA - 37 EUROCC  

NIB: 0010 0000 46905900002 86 

Código IBAN: PT50 0010 0000 4690 5900 0028 6  

Código SWIFT/BIC: BBPIPTPL  

Data limite de inscrição: 06 de Março de 2014 (data de entrada na conta bancária dos valores 

transferidos)  

7. Os boletins de inscrição incompletos ou não acompanhados do pagamento integral não serão 

tidos em conta. Mas se os boletins corrigidos forem recebidos depois da data limite de inscrição, 

serão registrados na lista de espera.  

8. Só serão aceites pedidos de desistência devidamente justificados. Dada a complexidade da 

organização e os valores significativos que irão ser avançados pela FPA em benefício dos 

participantes, uma penalização será aplicada às desistências. A penalização será aplicada da 

seguinte forma:  

A) Retenção de 10% do total pago para pedidos de desistência apresentados até 06 de Março de 

2014. 

B) Retenção de 50% do total pago para pedidos de desistência apresentados entre 06 de Março 

de 2014 e 31 de Março de 2014. 



C) Retenção de 100% do total pago para pedidos de desistência apresentados após 31 de Março de 

2014.  

No entanto, se a soma de desistências relativas aos artigos (B) e (C) não exceder 10% daquelas que 

estiverem confirmadas em 06 de Março de 2014 (a percentagem histórica de cancelamentos nos 

EUROCC nos últimos anos foi 6-8%), apenas será aplicada uma dedução de 30% do total pago.  

9. Os clubes poderão substituir uma tripulação por outra (evento principal, jantar de gala e 

prolongamento) depois de informada a Organização e enviado um novo boletim de inscrição.  

10. Qualquer exclusão, decidida pela Organização (má conduta, cão não acompanhado, etc...) não 

dará direito a qualquer reembolso.  

11. As tripulações devem chegar ao local em 05 de Maio entre 15:00 e 21:00 e em 06 de Maio entre 

09:00 e as 18:00. Quando possível serão agrupadas por Clubes.  

12. Os participantes que, por negligência, omissão ou atraso, não comparecerem no local marcado 

para uma visita ou para um transporte (unidireccional ou retorno) não terão nenhum direito a 

reembolso ou nenhuma oportunidade de recuperação.  

13. Não está previsto fornecimento de energia eléctrica. Por razões de segurança, é proibido acender 

fogo (churrasco, etc), jogar bola, mover veículos e executar qualquer acção que possa ser perigosa 

para os participantes. Os despejos do WC e das águas cinzentas serão efectuados sem deslocação 

das viaturas, entre as 8 às 10 horas e entre as 16 às 18 horas ou de acordo com o horário publicado 

pela Organização.  

14. Os cães devem ser presos com trela e passeados nos lugares reservados. Os "dejectos 

acidentais" devem ser recolhidos em sacos e colocados no lixo. Os animais são proibidos nos 

edifícios, na tenda e nos transportes colectivos. Os infractores serão avisados podendo ser excluídos 

em casos extremos.  

15. A Organização declina toda a responsabilidade em caso de roubo, danos ou acidentes de 

qualquer tipo que possam ocorrer durante qualquer das actividades do 37º EUROCC.  

16. Cada tripulação participante receberá, no endereço indicado no boletim de inscrição, um 

envelope com todas as informações necessárias para a chegada ao destino e também uma placa 

indicando a área de estacionamento prevista. Esta placa deverá ser afixada no pára-brisas do 

veículo antes da chegada ao local do evento. Cada condutor deve respeitar as orientações dos 

arrumadores.  

17. Em caso de não recebimento deste envelope após 06 de Abril de 2014, por favor entre em 

contacto com a FPA para: 

  José Ricardo da Silva Pires - Ph: 00351-934143666 - E-mail: fpa.autocaravanismo@gmail.com  

18. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com a Organização para os contactos listados no § 17.  

19. A Organização pode adaptar o programa publicado de acordo com o número de inscrições, ou 

por motivos imprevistos.  

 20. Com a inscrição e o pagamento, cada tripulação aceita este "Regulamento do 37º EUROCC - 

Portugal 2014”.  

(a) Número a divulgar mais tarde  

FPA (22.6.2013) 
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