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As inscrições no 41º EURO.C.C., decorrem de 01 dezembro de 2017 a 10 março 

de 2018.  

As inscrições serão feitas exclusivamente por intermédio dos clubes ou 

federações que, por sua vez, as transmitirão regularmente ao secretariado do 

Euro CC. 

As inscrições serão tratadas por ordem de chegada e nos limites dos lugares 

disponíveis. 

Não serão aceites inscrições individuais. 

A inscrição no 41º EURO CC, em Avignon, é indispensável para a participação 

no jantar de gala e no prolongamento. 

A organização enviará para os clubes/federações, tão cedo quanto possível, a 

confirmação das inscrições e dos pagamentos e, se possível, por mail 

directamente para os interessados.  

Não será considerada qualquer inscrição que esteja incompleta, ou que não seja 

integralmente paga, ou ainda, que chegue ao secretariado do EURO CC depois 

de 10 de março. 

O pagamento das inscrições será feito exclusivamente por transferência para 

«IBAN» 

Não será possível inscrição no jantar nem no prolongamento depois da chegada 

ao EURO.C.C., salvo no caso de substituição de uma anulação. Cada 

clube/federação estabelecerá a sua própria lista de espera e avisará o 

secretariado do EuroCC para que ele possa gerir eventuais anulações de forma 

a preencher todas as vagas.  

 

41 EURO.C.C. AVIGNON 2018 
Máximo 500 veículos/1.000 pessoas  
Jantar de gala - máximo 900 pessoas   
Prolongamentos: máximo 170 veículos  

Repartidos por 4 circuitos  
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Realizam-se de domingo 6 à tarde a sexta-feira 11 maio à tarde 

 
Estão previstos 4 circuitos (Este, Sul, Oeste e Norte) a partir de Avignon, com 

um reagrupamento geral em 11 de maio à tarde. 

No momento da inscrição serão indicados os 4 circuitos por ordem de 

preferência. A organização repartirá os participantes respeitando a ordem de 

preferência indicada. 

No caso de impossibilidade de respeitar aquela ordem ou de ultrapassagem das 

vagas será imediatamente enviado um aviso ao clube/federação interessado(s). 

Os guias de cada prolongamento serão entregues durante o Euro CC e também 

um autocolante especial para afixar no para brisas. 

Para os prolongamentos, será, oportunamente, entregue aos participantes 

informação sobre os circuitos e a forma de os percorrer. 

  
 

Apenas anulações devidamente documentadas e enviadas ao 

Secretariado do Euro CC com a respectiva justificação serão 

analisadas.  

No caso de reembolso, para todos os países, este será efectuado de acordo com 

a regulamentação Francesa compreendendo uma penalização e a dedução das 

despesas bancárias de €35 para toda a anulação que ocorra antes de 10 de 

março, data do encerramento das inscrições. 

• 50 % do total pago para todas as anulações antes de 10 fevereiro 2018 

• 75% do total pago para todas as anulações entre 10 fevereiro e 10 março 2018 

• Depois desta data qualquer anulação não dará direito a qualquer reembolso. 

Os participantes que, por negligência, não se apresentem no Euro CC, ou no 

prolongamento ou ainda à hora fixada para as excursões ou actividades 

programadas, não terão direito a qualquer compensação. 

Até 10 de março será enviada por mail/correio, para os clubes/federações e/ou 

para os interessados, confirmação com informações para a chegada. (Morada 

EURO.C.C, Parque de exposições de Avignon., coordenadas GPS, cartaz com 

número de participante e lugar de estacionamento, informações diversas).  
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Quando aplicável, os clubes/federações transmitirão a informação aos seus 

associados que não tenham indicado endereço e-mail.  

 

 
Será impossível e interdito pernoitar na noite de 1 para 2 de maio nas 

proximidades do local do Euro CC.  

Para o efeito será comunicada uma lista de estacionamentos/áreas de serviço e 

parques de campismo situados nas localidades próximas de Avignon. 

Ao aproximar o local do EuroCC, queiram colocar no para-brisas da vossa viatura 

o cartaz de identificação e a placa azul FICM (comprada no vosso 

clube/federação ou eventualmente à chegada) bem como o autocolante oficial 

Euro CC.  

No local do EURO.C.C., cada condutor seguirá estritamente as indicações dos 

arrumadores e respeitará as regras. 

Na medida do possível, os participantes serão agrupados por país e por clube. 

Deverão chegar com os despejos e abastecimentos feitos.  

Não será possível efectuar despejos e abastecimentos no estacionamento nos 

dias 2 e 3 de maio (durante a chegada dos participantes) 

No estacionamento, o despejo dos WC e das águas cinzentas será efectuado 

sem a deslocação das viaturas.  

Possível fornecimento de água no local.  

Não está previsto fornecimento de electricidade, salvo em caso de necessidade 

absoluta – carregamento eléctrico sob a responsabilidade do proprietário do 

aparelho respiratório, cadeira de rodas ou similar. 

A utilização dos geradores é interdita entre as 19h e as 09h.  

Os aperitivos intra e inter clubes deverão acontecer fora dos horários das 

actividades do Euro CC.  
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Os participantes nos prolongamentos receberão informações e a 

ordem de partida durante o Euro CC.  
 

Medidas de segurança durante o EURO C.C. e durante os 

prolongamentos 

O uso da pulseira de identificação 41º EURO.C.C. é obrigatório durante todo o 

período do evento no local e para todas as deslocações nas visitas e 

prolongamentos.  

Os animais domésticos deverão ser conduzidos pela trela e os seus dejectos 

recolhidos e colocados nos contentores do lixo. Os animais de companhia, 

qualquer que seja o seu tamanho não são admitidos nos edifícios nem nos meios 

de transporte.  

A organização do EURO.C.C. é feita por voluntários que como vós são 

autocaravanistas.  

O trabalho de preparação e realização do EURO CC é importante, os clubes da 

F.F.A.C.C.C. investiram muito na sua organização. Eles não poderão ser 

civilmente responsabilizados por possíveis modificações do programa 

anunciado. Eles declinam toda a responsabilidade em caso de roubo, 

degradação ou acidentes de todo o tipo que possam ocorrer lo local e no decurso 

das actividades do 41º EURO.C.C. 

Um serviço de segurança será assegurado por profissionais durante toda a 

duração do Euro CC, 24horas/24. No caso de entradas noturnas os agentes de 

segurança poderão exigir ver a pulseira de identificação. Durante todo o evento 

será assegurada permanência na recepção do evento. 

 


