
 REGULAMENTO E INFORMAÇÕES 40 º EUROCC - LEÓN 2017 - ESPANHA 

1. INSCRIÇÕES :  

Prazo de inscrição no secretariado do 40º EUROCC 2017  lleure@eurocc2017.es   

                          de 01 janeiro 2017 a 20 fevereiro 2017 

As inscrições serão tratadas pela ordem de chegada e no limite dos lugares 

disponíveis: 

 40 EUROCC-LEON 2017: 500 veículos/1.000 pessoas, jantar de gala num 

restaurante (monumento histórico) 

 PROLONGAMENTO : máximo 150 veículos - 300 pessoas 

 

No caso de ultrapassagem dos limites, será enviado imediatamente um aviso para os 

clubes/federações envolvidos.   

A inscrição no evento 40º EuroCC - León é indispensável para participar no jantar de 

gala e/ou na semana de prolongamento. 

 

PROCEDIMENTOS: A inscrição no 40º EuroCC, no jantar de gala, no 

prolongamento e o pagamento, serão feitos obrigatoriamente por 

intermédio do respectivo Clube ou Federação. 

  

Semanalmente, os Clubes e Federações transmitirão as inscrições para o 

secretariado EUROCC e efectuarão o pagamento correspondente por 

transferência bancária para a conta do organizador. Não são aceites pagamentos 

por cheque ou cartão de crédito.  

 

A organização enviará de imediato uma confirmação das inscrições e dos pagamentos 

para os clubes/federações e se possível por mail directamente para os interessados. 

Qualquer inscrição incompleta e/ou não paga integralmente e/ou chegada ao 

secretariado EuroCC depois de 20 fevereiro não será considerada.  

 

Não serão aceites inscrições individuais directamente junto do organizador.  

Não será possível aceitar inscrições para o jantar de gala ou para o prolongamento 

depois da chegada ao EuroCC, excepto em substituição de uma anulação.  

 

2. Chaque club/fédération établira sa propre liste d’attente et avertira l’organisateur 

para que este possa gerir da melhor forma as eventuais desistências e não deixar 

qualquer lugar vago. 

 

3. DESISTÊNCIAS: apenas serão aceites desistências devidamente justificadas que sejam 

remetidas para o Secretariado EuroCC. No caso de reembolso, o mesmo será 

efectuado pelo mesmo meio em que o pagamento foi recebido, sofrendo uma 

penalidade e a dedução das despesas bancárias: 

mailto:lleure@eurocc2017.es


 35 € sobre o total pago para todas as desistências anteriores a 20 fevereiro 

2017 (encerramento das inscrições). 

 50 % do total pago para todas as desistências anteriores a 10 março 2017 

 75% do total pago para todas as desistências entre 10 e 30 março 2017 

 Depois desta data, qualquer desistência não dará direito a qualquer 

reembolso. 

4. Os participantes que por negligência, atraso ou omissão não se apresentem no 

EUROCC ou no prolongamento ou nas horas fixadas para excursões/actividades não 

terão qualquer possibilidade de ser indemnizados.  

5. Confirmação por mail/correio: será enviada, o mais tardar em 4 de março 2017, para 

os clubes/federações e/ou para os interessados com informações para a chegada 

(endereço exacto da localidade EUROCC, coordenadas GPS, cartaz de identificação 

com numero de participante e lugar no estacionamento), com diversas informações de 

estacionamentos/áreas de serviço e parques de campismo nas cidades ou aldeias na 

proximidade de León. Quando aplicável, os clubes/federações transmitirão aos seus 

filiados inscritos que não tenham indicado endereço de email. 

6. A partir da vossa chegada ao local do EuroCC, colocar o cartaz de identificação e a 

placa azul FICM (a adquirir no vosso clube/federação ou eventualmente à chegada) no 

para-brisas da vossa viatura.  No estacionamento EuroCC, cada condutor deverá seguir 

estritamente as indicações dos arrumadores e respeitar as normas. Os participantes 

serão agrupados por país e por clubes. 

  

        CHEGADA AO LOCAL DO 40º EUROCC 

           Segunda feira, 10 abril 2017 das 10H00 às 18H00  

           Terça feira, 11 abril 2017 das 10H00 às 14H00    

         PARTIDA DO LOCAL DO 40º EUROCC     

           Domingo de Páscoa (16 abril). O PARQUE ENCERRA ÀS 15h00 

 

Os participantes deverão chegar com os despejos e com os abastecimentos feitos.  

No local, os despejos de WC e águas sujas será feito sem deslocar as autocaravanas. 

Será possível obter água no local. Não está previsto o fornecimento de energia 

eléctrica (excepto em caso de absoluta necessidade. Carregamento eléctrico da 

responsabilidade dos proprietários do aparelho-cadeira de rodas ou similares. Evitar a 

utilização de geradores eléctricos entre as 21H00 e as 08H00.  

 

Os convívios ou aperitivos nos clubes ou inter-clubes deverão realizar-se fora dos 

horários das actividades do EUROCC, e os horários dos mesmos deverão ser 

comunicados previamente à organização. 

 

 

Medidas de segurança : 

O crachá de identificação do 40º EUROCC - LEON 2017 é de uso obrigatório, no local e 

para as deslocações, visitas na cidade e outras. 

  



Os cães deverão ser transportados pela trela e os seus dejectos recolhidos e 

depositados nos contentores de lixo. Os cães ou outros animais de companhia não são 

admitidos nos edifícios nem nos meios de transporte. 

São interditos churrasqueiras e aparelhos de cozinha no exterior das viaturas.  

 

Evitar deslocar reboques para a cidade que se encontra a 400 metros do 

estacionamento EuroCC.  Eventuais reboques não serão necessariamente estacionados 

junto da vossa viatura.  

 

No caso de comportamento inadequado, será feita uma chamada de atenção e, em 

caso de reincidência, o transgressor será convidado a abandonar o evento, de imediato 

e sem direito a qualquer reembolso.  

A organização não é um prestador de serviços, o trabalho é realizado gratuitamente 

por voluntários de acordo com o critério de “um bom pai de família”. Eles não poderão 

ser civilmente responsabilizados de eventuais alterações do programa anunciado. Eles 

declinam toda a responsabilidade em caso de furto ou roubo, danos ou acidentes de 

todo o tipo que possam ocorrer durante todas as actividades do 40º EuroCC – León 

2017 ou durante as visitas ou deslocações, nem durante a viagem do prolongamento.  

              

Com horário a determinar em função das actividades no local ou na cidade, estará 

aberto um local de acolhimento/informações durante o EuroCC.  

 

NÃO ESQUECER DE CONSULTAR DIARIAMENTE OS PAINEIS INFORMATIVOS NA 

RECEPÇÃO/ACOLHIMENTO. 

 

n.b. : o PROGRAMA E OS HORÁRIOS PODEM VARIAR EM FUNÇÃO DOS 

ACONTECIMENTOS DA CIDADE DE LEÓN. 

               

 

  

 

 

     

 

        


