
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1.  W imprezach mogą brać udział wyłącznie członkowie PFCC regularnie opłacający składki 
członkowskie. (Wystarczy, gdy członkami PFCC są dwie osoby dorosłe w załodze). 

2.  Pod pojęciem „załoga” rozumie się maksimum 2 osoby dorosłe oraz dzieci, 1 samochód lub  
     1 samochód i 1 przyczepa campingowa, lub 1 motocaravan. 

3.  Jeśli w załodze są dzieci do lat 4 to nie są one liczone jako kolejna osoba w załodze do 
zapłaty, ale ilość osób w załodze wyliczona do zapłaty nie może być większa niż 

określona w cenniku dla każdej imprezy. 
Załoga nie może jednak liczyć ogółem więcej osób niż ilość osób określonych 

w cenniku dla każdej imprezy. 

4.  Udział w załodze każdej dodatkowej osoby (powyżej liczby osób określonej w cenniku) 
wymaga uzyskania zgody PFCC. W przypadku uzyskania zgody PFCC za udział dodatkowej 
osoby należy wnieść opłatę na campingu według cennika na campingu. Dodatkowa osobę w 
załodze o której wyżej mowa należy uwzględnić w karcie zgłoszeniowej do PFCC. 

5.  Zmiana składu zgłoszonej wcześniej załogi wymaga akceptacji PFCC, pod rygorem 

niezakwalifikowania załogi do udziału w zlocie. 

6.  Ilość miejsc na wszystkie imprezy jest ograniczona. O udziale w imprezie decyduje 

zakwalifikowanie załogi przez PFCC. 
Pod uwagę brana jest m.in. kolejność zgłoszeń i wpłat, okres członkostwa w PFCC oraz 

terminowość opłat składek członkowskich. 

7.  Zgłoszenia na imprezy należy przesyłać wyłącznie na kartach zgłoszeń zamieszczonych przy 
każdej imprezie. Zgłoszenia można przesyłać do PFCC pocztą lub drogą elektroniczną 
(biuro@pfcc.eu). 

8.  Brak zgłoszenia na zlot uniemożliwi udział w zlocie niezależnie od wniesionej wpłaty. 

9.  Jeżeli w ciągu 7 dni od zgłoszenia udziału w zlocie i wniesienia opłaty za zlot nie otrzymają 
Państwo informacji o niezakwalifikowaniu załogi na zlot, oznacza to zakwalifikowanie załogi na 
zlot. 
W przypadku niezakwalifikowania załogi na wybrany zlot PFCC ma obowiązek zaproponować 
w wybranym terminie inne miejsce zlotu. Jeśli załoga nie przyjmie propozycji powinna złożyć 
rezygnację na zasadach i w terminie określonym w warunkach uczestnictwa. 

 10.  Koszt imprez i oferta podana jest w informacji i cenniku dla każdej imprezy i nie obejmuje opłat 
lokalnych, które uczestnicy opłacają we własnym zakresie na campingu, jeżeli takie opłaty 
obowiązują na campingu. 

 11. Zgłoszenia i zapłatę należy przesłać w terminach podanych dla każdej imprezy na adres: 
Polska Federacja Campingu i Caravaningu 02-620 WARSZAWA ul. Puławska 102/2 

konto: PKO BP S.A. XI O/Warszawa nr konta: 42 1020 1156 0000 7102 0058 9168 

tel.: 22 810 60 50, e-mail: biuro@pfcc.eu 

12.  Warunki rezygnacji z imprezy po zgłoszeniu i zapłacie za imprezę: 
- W przypadku rezygnacji w terminie ponad 14 dni przed imprezą - potrącenie 100 zł 
- W przypadku rezygnacji w terminie 14 – 7 dni przed imprezą - potrącenie 50 % kosztów  

          imprezy 

- W przypadku rezygnacji w terminie do 7 dni przed imprezą - potrącenie 100 % kosztów   
          imprezy. 
        Uwaga: przy rezygnacji poszczególnych członków załogi obowiązują potrącenia jak wyżej. 

Rezygnacja winna być zgłoszona w formie pisemnej - decyduje data wpłynięcia                 
rezygnacji do PFCC. 
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