MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA DE CAMPING, CARAVANNING ET AUTOKARAVANING
INFORMÁCIE
ZASADNUTIE RADY, ktoré sa konalo 9. novembra 2019 v BRUSELU / BELGICKO
Všetci členovia rady sa zúčastnili na schôdzi okrem pána Picilliho (ospravedlnil sa)
Program bol jednomyseľne prijatý.
Zápisnica zo schôdze Rady, ktorá sa konala 30. júla 2019 v Châteaubriant / Francúzsko, bola
jednomyseľne schválená.
Financie
Niektoré kluby a federácie spolu s nezaplatenými faktúrami dostali upomienky na platbu.
Upravený rozpočet 2020/2021
Valné zhromaždenie 2019 súhlasilo so schválením návrhu rozpočtu na rok 2020 a vykonaním
zodpovedajúcich úprav na Valnom zhromaždení 2020 v Ríme.
Rally France 2019
Na 88. medzinárodnej F.I.C.C. Na Rally v Châteaubriant sa zúčastnilo 859 ľudí (451 jednotiek) zo
45 klubov / federácií z 26 krajín.
Úrad primátora mesta Châteaubriant poslal F.I.C.C. list s poďakovaním a uznaním vedeniu
organizácie tejto rally.
Rally Japan 2019
468 F.I.C.C. členovia sa zúčastnili na 89. medzinárodnej F.I.C.C. Zhromaždenie vo Fukušime v
Japonsku a 800 miestnych účastníkov.
Rally Taliansko 2020
ACTItalia informovala o harmonograme miest a dátumov, keď sa kemperi a karavany môžu
zastaviť na ceste k 90. medzinárodnému veľtrhu F.I.C.C. Rally v Ríme / Ostia. Na týchto
stránkach sa pre účastníkov rally zorganizujú gastronomické podujatia a hudobná zábava.
ACTItalia tiež uzavrela dohody s lodnými spoločnosťami pre účastníkov, ktorí pricestujú po
mori zo Španielska a Portugalska, Sardínie, Chorvátska a Grécka.
Rally Ireland 2021
Írsky kempingový a karavanový klub sa rozhodol odstúpiť od organizácie a vedenia 91.
medzinárodného veľtrhu F.I.C.C. Rally z dôvodu zrušenia dostihového závodiska Naas neďaleko
Dublinu, miesta, ktoré bolo vybrané pre Rally naprogramované od 29. júla do 7. augusta 2021.
Rada vyjadruje poľutovanie nad týmto zrušením.
Rally Rusko 2022
Rally Commission plánuje navštíviť miesto 92. medzinárodného F.I.C.C. neďaleko Moskvy v máji
2020.
Kandidatúry na budúcu rally
F.I.C.C. Sekretariát do dnešného dňa nedostal žiadnu žiadosť o budúce zhromaždenia (po roku
2022).
Ázijsko-pacifická rally Fulong / Taiwan
20. F.I.C.C. Ázijsko-tichomorská rally sa potvrdzuje na obdobie od 30. apríla do 4. mája 2020 vo
Fulong / Taiwan.
Budúce zhromaždenia Ázie a Tichomoria

Kórejská federácia kempingov a karavanov má v úmysle zorganizovať priateľské stretnutie medzi
Severnou a Južnou Kóreou.
V máji 2020 sa rozhodne, ktorý klub / federácia zorganizuje Ázijsko-pacifickú rally 2021.
Ako 93. medzinárodný F.I.C.C. Rally 2022 sa plánuje v Šanghaji / Číne, v tomto roku by sa nemala
konať ázijská tichomorská rally.
Rally mládeže
70. medzinárodný F.I.C.C. Rally mládeže organizuje Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal a bude sa konať v Coimbre v Portugalsku od 8. do 12. apríla 2020.
Udalosti pod záštitou
Rally Nordic Camping Rally 2020 sa bude konať od 6. do 10. júla 2020 v Rauhalahti (Kuopio)
Fínsko.
Štatút a rokovací poriadok
Zmena v F.I.C.C. Stanovy sú nevyhnutné, pretože sa musia prispôsobiť novým právnym
predpisom, ktoré nadobudli účinnosť v Belgicku v máji 2019.
Prvé stretnutia s advokátskou kanceláriou, ktorá sa špecializuje na neziskové organizácie so
sídlom v Belgicku, sa už uskutočnili v Bruseli.
Pokiaľ ide o voľby novej rady a nového prezidenta, ktoré sa konajú tento rok v Ríme, Rada sa
jednomyseľne rozhodla zdôrazniť, že kandidát musí ovládať anglický jazyk (hovorený a písaný),
pretože pracovný jazyk Rady je výlučne Angličtina.
Zmiešaný
F.I.C.C. sa stal pridruženým členom UNWTO od polovice roku 2019
Pokiaľ ide o národné vlajky, ktoré sa používajú počas medzinárodného F.I.C.C. a Ázijskotichomorské zhromaždenia, zodpovedný organizátor musí poskytnúť primeranú finančnú náhradu
za chýbajúce alebo poškodené vlajky a zaplatiť spoločnosti F.I.C.C. náklady na novú výrobu alebo
opravu.
S cieľom zaručiť normy kvality a jednotné veľkosti bude výroba nových vlajok stanovená
spoločnosťou F.I.C.C.
Komisia pre motorové karavany (MoCa) s potešením privítala nového člena pána Andreasa Jörn,
predsedu nemeckého kempového klubu e.V..
Poistenie CCI
Kópie poistných zmlúv CCI do roku 2020 budú klubom a federáciám zaslané v januári.
Projekt webovej stránky
F.I.C.C. spolupracuje so spoločnosťou zaoberajúcou sa web dizajnom na vývoji novej webovej
stránky CCI.
Veľtrhy a udalosti
Začiatkom novembra 2019 F.I.C.C. zúčastnil sa salónu SETT v Montpellier vo Francúzsku.
F.I.C.C. Svetový kongres
Druhý F.I.C.C. Svetový kongres je naplánovaný na koniec októbra 2020.
ĎALŠIE ZASADNUTIE
7. a 8. marca 2020 v Bruseli
10. januára 2020

