
N 41 ° 53 '55 .42 "- Z 8 ° 50' 49.01" - N 41.898741 - Z 8,846978

Identifikační kód

Identifikační kód

Identifikační kód

Identifikační kód

Registrační formulář - Rezervační formulář Formulaire 

d´ínscription - Anmeldeformular

ŠPANĚLSKÁ FEDERACE CAMPING CLUBŮ
C /. Quinsa, 17 - PI Moncada III - 46113 Moncada - Valencia - España

www.rallyficc2021.com / info@rallyficc2021.com

Odeslat před / Odeslat před / Odeslat před / Anmeldeschluss: 25/04/2021

e-mail (vyžadováno pro potvrzení) / e-mail (nutné pro potvrzení) courriel (nutné 

potvrzení) / e-mail (wichtig für die Bestätigung)

Příjmení

Rodinné jméno

Jméno / Jméno Jméno 

/ Příjmení

Datum narození / Datum narození Datum 

narození / Geburtsdatum

1

Calle / Street / Rue / Strasse

N ° / Nr / Nr. / N.

PSČ / PSČ PSČ / Postleizahl Město

Umístění / Wohnort

Země / Země / Platby / Země Klub / Klub / Klub / Klub CCI NO:

Ostatní účastníci / Ostatní účastníci / Ostatní účastníci / Weitere teilnehmer

Jméno / Jméno / 

Prénom / Vorname

Datum narození / Datum narození / 

Geburtsdatum
Příjmení / Příjmení / Příjmení / Jméno rodiny

2

3

4

Obchod / Stan /

Tente / Zelt

Karavan / karavan / karavan 

/ Wohnwagen

Karavan / Karavan /

Kemp / Wohnmobil

Mt: Mt:

Je možné přijet před a zůstat po Rally za 18 € / den Je možné přijet 

před a zůstat po Rally za 18 € / den

Je možné přijet před a zůstat po Rally za 18 € / den Je velmi snadné se tam 

dostat a zůstat za 18 € / den

recepcion@campingsantatecla.es



Účastnický poplatek za celou Rally / Účastnický poplatek za celou Rally / Účastnický 

poplatek za celou Rally / Účastnický poplatek za celou Rally

Cena / poplatek

Sazby / Teilnahmepreise

Počet účastníků / Počet účastníků Počet 

účastníků / Teilnehmer

Částka / Částka

Částka / Betrag

Dospělí nad 17 let Dospělí nad 17 let / Dospělí nad 17 let / 

Erwachsene uber 17 jahre

Mladí lidé od 12 do 17 let / Mládež od 12 do 17 let Jeunes de 12 a 

17 ans / Jugendliche von 12 bis 17 Jahren

Děti do 11 let / Děti do 11 let Děti do 11 let / 

Mateřská škola do 11 let

Instalace 1 osoby / Obytný automobil / Karavan / Stan

Posádka 1 jedné osoby v karavanu, karavanu nebo stanu

Posádka jedné osoby v karavanu, karavanu nebo stanu Einzeinová osoba v einemwohnmobil, 

wohnwagen oder zelt

Elektřina (volitelně) / Elektřina (volitelně) Elektřina 

(volitelně) / Strom (volitelně)

Příplatek 20% z ceny registrace po 25. dubnu 2021 / 20% příplatek za registraci po 25. dubnu 2021 20% příplatek za registraci po 

25. dubnu 2021/20% Registrierungszuschlag nach dem 25. dubna 2021

140 €

85 EUR

VOLNÝ, UVOLNIT

180 €

30 EUR

Možnosti kempu / Možnosti v kempu / Možnosti v kempu / Možnosti v kempu

5 Mobilní dům pro 3 osoby po dobu 9 dnů

5 Mobilní dům pro 3 osoby během 9 dnů Rally

5 mobilních domů pro 3 osoby během 9 dnů Rally 5 Mobilheim pro 3 

osoby 9. dne Rally

7 Mobilní dům pro 4 osoby po dobu 9 dnů

7 Mobilní dům pro 4 osoby během 9 dnů Rally

7 Mobile Home pro 4 osoby během 9 dnů Rally 7 Mobilheim pro 4 osoby 

v 9. den Rally

3 mobilní dům pro 6 osob po dobu 9 dnů

3 mobilní dům pro 6 osob během 9 dnů Rally

3 mobilní dům pro 6 osob během 9 dnů Rally 3 Mobilheim pro 6 osob v 

9. den Rally

1 mobilní dům pro 8 osob po dobu 9 dnů

1 mobilní dům pro 8 osob během 9 dnů Rally

1 mobilní dům pro 8 osob během 9 dnů Rally 1 Mobilheim pro 8 osob 9. 

den Rally

4 3-lůžkové pokoje a společná koupelna / 4 třílůžkové pokoje (společná koupelna) 4 třílůžkové pokoje 

(společná koupelna) / 4 Zimmer mit drei Betten (Gemeinschaftsbad)

ApartHotel Marouco (nachází se 1,5 km od kempu) / Aparto Hotel Marouco (nachází se 1,5 km od kempu)

Aparto Hotel Marouco (1,5 km od kempu) / Aparto Hotel Marouco (1,5 km od kempu Campingplatz)

9 apartmánů pro 4 osoby během 9 dnů / 9 apartmánů pro 4 osoby na 9 dní 800 €

9 apartmánů pro 4 osoby na 9 dní / 9 apartmánů pro 4 osoby na 9 dní

2 apartmány pro 6 osob během 9 dnů / 2 apartmány pro 6 osob na 9 dní 2 apartmány pro 6 osob na 9 

dní / 2 apartmány pro 6 osob na 9 dní

585 €

630 €

720 EUR

800 €

360 EUR

975 EUR

Celkový účastnický poplatek / mezisoučet

Celkový účastnický poplatek / Teilsumme teilnah megebuhr

Exkurze (zahrnuje oběd a španělský / anglický průvodce), možnost dalších jazyků

Exkurze (oběd v ceně a průvodce španělštinou / angličtinou, je možné v jiném jazyce)

Ausfluge (zahrnují média a španělské / anglické jazyky, další jazyky a jazyky)

1 La Toja, Combarro a slávská cesta

2 Vigo a ostrovy Cíes

3 Santiago de Compostela

4 Ribera Sacra a Cañones del Sil

60 € / os

60 € / os

60 € / os

60 € / os

Součet výletů / Celkový součet výletů Celkový součet výletů 

/ Gesamtsumme der Ausflüge

Celkový kemp + výlety / Celková částka (poplatek + výlety) Celková částka 

(poplatky + výlety) / Gesamtsumme (Gebühr + Ausflüge)



Úvahy / Úvahy / Considérations / Überlegungen

Storno podmínky Storno podmínky

90% z celkové registrace bude vráceno do 20. května. Od 21. května do 9. 

června bude vráceno 50% z celkové registrace.

Po 9. červnu nebude nic vráceno.

Do 20. května bude vráceno 90% z celkové registrace.

Mezi 21. květnem a 9. červnem bude vráceno 50% z celkové registrace. Po 9. červnu 

nebude nic vráceno.

Storno podmínky Stornierungsbedingungen

Do 20. května bude vráceno 90% všech registrací.

Od 21. května do 9. června bude vráceno 50% všech registrací. Po 9. červnu nebude 

nic vráceno.

Bis zum 20. Mai werden 90% der gesamten Registrierung zurückgegeben. Zwischen dem 21. 

Mai und dem 9. Juni werden 50% der gesamten Registrierung zurückgegeben.

Nach dem 9. Juni wird nichts mehr zurückgegeben.

Doporučuje se pojištění storna / Doporučuje se pojištění storna / pojištění storna se doporučuje / 

Eine Stornoversicherung wird empfohlen

• Přijímám provozní předpisy FICC a FECC, kterými se bude řídit tato Rally, a osvobozuji Organizaci od všeho, co se týká nehod, krádeží 

a příčin vyšší moci.

Přijímám provozní předpisy FICC a FECC, kterými se bude tato Rally řídit a zbaví Organizaci všeho, co se týká nehod, krádeží a 

vyšší moci.

Přijímám provozní pravidla FICC a FECC, kterými se bude řídit tato Rally, a osvobozuji Organizaci od všech záležitostí týkajících se 

nehod, krádeží a vyšší moci.

Jejich akzeptiere die Betriebsvorschriften des FICC und des FECC, die diese Rallye regeln, und befreie die Organisation von allem, byl Unfälle, 

Diebstahl und höhere Gewalt betrifft.

•

•

•

Datum / Datum / Datum / Datum

Společnost / Předplatné / Podpis / Unterschrift

Pago de la Inscripción / Registrace platby / Paiement d'inscription / Anmeldezahlung

Celkovou částku prosím přeneste na: / Částku prosím převeďte na: Veuillez effectuer un virement 

a: / Bitte überweisen sie den Gesamtbetrag an:

Banka / Banka / Banka / Banka Banco Santander

Calle Sagunto, 110 - 46009 - Valencie

IBAN: ES36 0049 3162 2821 1407 5344

BIC / SWIFT: BSCHESMMXXX

Pro / pro / nalít / für Španělská federace táborů

Koncept / Koncept / Koncept / Koncept: 90º mezinárodní FICC Rally 2021

•

•

•

•

Převody musí být příjemci doručeny bez jakýchkoli nákladů.

Převody musí být příjemci doručeny bez jakýchkoli nákladů.

Převody musí být pro příjemce doručeny zdarma. Überweisungen müssen für den 

Begünstigten kostenlos erfolgen.

Přijetí registrace / Přijetí registrace / Přijetí registrace / Annahme der Registrierung

Registrace bude zaregistrována až po obdržení účastnických práv.

Registrace bude zaregistrována až po obdržení účastnických práv. Registrace bude zaregistrována 

až po obdržení účastnických práv. Die Registrierung wird erst nach Erhalt der Teilnahmerechte 

registriert.

Odeslání zápisu / Odeslání zápisu / Soumission d nápis / Anmeldung einreichen

Všechny registrace budou zasílány POUZE prostřednictvím příslušných klubů nebo federací.

Jakmile kluby nebo federace obdrží vyplněné registrační formuláře, musí je poslat společně s potvrzením o přestupu na e-mailovou 

adresu: info@rallyficc2021.com

Všechny registrace budou zasílány POUZE prostřednictvím příslušných klubů nebo federací.

Jakmile kluby nebo federace obdrží vyplněné registrační formuláře, musí je spolu s dokumenty k přestupu poslat na e-mailovou adresu: info@rallyficc2021.com

Všechny registrace budou zasílány POUZE prostřednictvím příslušných klubů nebo federací.

Jakmile kluby nebo federace obdrží vyplněné registrační formuláře, musí je spolu s dokumenty o přestupu poslat na e-mailovou adresu: 

info@rallyficc2021.com

• Všechna práva vyhrazena NUR über die jeweiligen Kluby od Verbände gesendet.

Pokud chcete přidat slovo do Anmeldeformulare erhalten haben, můžete ho poslat do dokumentu E-mailová adresa s následující adresou: info@rallyficc2021.com

•

•

•

•

•

•

•

mailto:info@rallyficc2021.com
mailto:info@rallyficc2021.com
mailto:info@rallyficc2021.com


Důležitá poznámka pouze pro federace nebo klub / Důležitá poznámka pouze pro federace nebo klub

Důležitá poznámka pouze pro federace nebo klub / Wichtiger Hinweis nur für Verbände oder Vereine

Každá federace nebo klub musí vyplnit a odeslat list, který lze stáhnout z webu s názvem: Souhrnná federace, v sekci stahování.

Každá federace nebo klub musí vyplnit a odeslat list, který lze stáhnout z webu s názvem: Shrnutí federace, v sekci stahování

Každá federace nebo klub musí vyplnit a odeslat list, který lze stáhnout z webu s názvem: Shrnutí federace, v sekci stahování.

Jeder Verband oder Club muss das Blatt ausfüllen und senden, das von der Web mit dem Namen "Shrnutí federace" im Download-Bereich 

heruntergeladen werden kann.

•

•

•

•

Další informace k akci

Další informace o akci / Zusätzliche Informationen zur Veranstaltung

• Pokud by z důvodu vyšší moci měl být mimo organizaci pozastaven 90. ročník FICC RALLY 2021, byla by Španělská federace klubů 

táborníků osvobozena od jakékoli odpovědnosti v tomto ohledu.

Pokud by z důvodu vyšší moci, která nesouvisí s Organizací, musel být 90. ročník FICC RALLY 2021 pozastaven, byla by Španělská federace 

kempingových klubů v tomto ohledu osvobozena od jakékoli odpovědnosti.

Pokud by z důvodu vyšší moci, která nesouvisí s Organizací, byl 90. ročník FICC RALLY 2021 pozastaven, byla by Španělská federace klubových 

kempů zbavena veškeré odpovědnosti v tomto ohledu. Wenn aus Gründen höherer Gewalt, die nichts mit der Organización zu tun haben, die 90. 

FICC-RALLYE 2021 ausgesetzt werden müsste, wäre der spanische Verband der Campingclubs in dieser Hinsicht von jeglicher Verantwortung 

befreit.

•

•

•
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