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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

NORMES DE PARTICIPACIÓ

Fira Artesanal
Artesania i Art
DATA
Dia 12 d’abril de 2015

PARADES
El muntatge anirà al càrrec del participant, així com
tot el material necessari.
HORARI
Les parades estaran ubicades a la plaça de
l’ajuntament.
La Fira romandrà oberta al públic d'11 a 14 hores.
Aquest horari és d’obligat compliment i si la Fira es Entre parada i parada es deixarà mig metre de
prolonga més de l’horari establert, la permanència passadís.
al recinte serà voluntària. No es podrà muntar ni Es recomana que cada parada porti una carpa.
desmuntar durant l’horari oficial de la Fira.
TAMBÉ ÉS IMPORTANT SABER:
INSCRIPCIÓ
Que els productes que s’exposin, de mostra
o venda, siguin majoritàriament artesanals.
La inscripció és oberta des del 25 de març fins al 9
d’abril de 2015
Que en acabar la fira es deixarà el lloc
d’ocupació el més net possible.
MUNTATGE
El muntatge començarà a les 9 del matí i les
En cas de mal temps l’organització podrà
parades hauran d’estar muntades i obertes al
decidir muntar dins un equipament o
públic a les 11 hores.
anul·lar la Fira.
La comissió organitzadora assignarà els llocs
La inscripció de la fira és gratuïta.
segons el seu criteri.
DESMUNTATGE
La retirada del gènere exposat i el desmuntatge de
les parades es podrà iniciar a partir de les 14
hores.
No es podrà desmuntar abans de l’horari indicat,
tret de que ho autoritzi l’organització.
Els vehicles podran entrar a la plaça de
l’ajuntament amb la supervisió del personal
organitzador, procurant romandre el temps
necessari i precís per aquesta feina.

L’organització es reserva el dret de fer
canvis i obligar a complir la normativa.
Que la participació a la Fira implica
l’acceptació de la present normativa.

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 977671350 - Fax 977671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

CC / 15 / 027

8

2/2

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Aquesta sol·licitud suposa l’acceptació de les bases que regulen la mostra.
NOM I COGNOMS (del responsable):______________________________________________________
D.N.I. ______________________ NOM COMERCIAL (si el teniu): ______________________________
ADREÇA_____________________________________________________________________________
POBLACIÓ___________________________________________________CP______________________
TELÈFON_______________________MÒBIL_______________________FAX_____________________
EMAIL_______________________________________________________________________________
WEB ________________________________________________________________________________
PRODUCTE EXPOSAT (breu descripció):__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

El/la sotasignant sol·licita participar en la Fira Artesanal a Banyeres del Penedès, el diumenge dia 12
d’abril de 2015.
Cal complimentar íntegrament la butlleta d’inscripció que s’ha de remetre a:
Centre Cívic Ernest Lluch
Carrer Saragossa, s/n
43711 Banyeres del Penedès
mitjançant correu electrònic: centrecivic@banyeres.altanet.org o bé per FAX: 977 67 12 28
També podeu trobar la informació necessària i els impresos per a la subscripció a la pàgina web
www.banyeresdelpenedes.cat
DATA DE PREINSCRIPCIÓ:__ / __ /2015
SIGNAT:

Us recordem que la data màxima per enviar les sol·licituds d’inscripció finalitza el dia 9 d’abril
de 2015
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb la finalitat de tramitar la
inscripció a la fira esmentada i enviar-vos informació per correu electrònic.
L'emplenament de totes les dades que se sol·liciten és de caràcter obligatori per a la bona execució de la finalitat; a excepció
del correu electrònic.
Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix
la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a: Ajuntament de Banyeres del Penedès, Plaça Ajuntament, 6. 43711 Banyeres
del Penedès.
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