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Ajuntament de Banyeres del Pened€s
(Tanagona)

^,UNIAMTNI

DE EANY[RtS DEL PTI![.DES

llegistre entruda nunr
llegistre' sortirl,l rrrrrrr.:

BenvolguUda,

El dia 6 d'abril celebrarem Els Tres Tombs de Banyeres del Penedds i, com 6s costum, volem
acompanyar l'esdeveniment amb una Fira Artesanal.
Us adrecem aquesta convocatdria amb la intenci6 d'animar-vos a participar i d'aquesta manera oferir
un ventall m6s ampli d'activitats durant el mati.

Us adjuntem les normes de participaci6 i el full d'inscripci6 de la Fira Artesanal. Tothom que estigui
interessat en participar cal que ompli la sol'licitud i la retorni degudament complimentada abans del
dia 3 d'abril de 2014 al Centre Civic Ernest LIuch de Banyeres del Penedds.

Si coneixeu a m6s artesans que puguin estar interessats podeu comunicar-los que a la pdgina web
www.banyeresdelpenedds.cat poden trobar la informacio necessdria i els impresos per a la
subscripcio, o b6, poden trucar a|977670108.
Ben cordialment,

N0ria

set
idora de Festes

Banyeres del Penedds, 10 de marg de2014
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Ajuntament de Banyeres del Penedds
(Tarragona)

NORMES DE PARTICIPACIO

Fira Artesana!

Artesania i Art
DATA
Dia 6 d'abril de 2014
HORARI
La Fira romandrd oberta al p0blic d'11 a 14 hores.
Aquest horari 6s d'obligat compliment i si la Fira es
prolonga m6s de l'horari establert, la permandncia
al recinte serd voluntdria. No es podrd muntar ni
desmuntar durant l'horari oficial de la Fira.
INSCRIPCTO

La inscripci6 6s oberta des de l'11 de marg fins al
3 d'abril de 2014
MUNTATGE

El muntatge comengard a les 9 del mati
parades hauran d'estar muntades

i

i les

obertes

al

p0blic a les 11 hores.

PARADES
El muntatge anird al cdrrec del participant, aixlcom
tot el material necessari.
Les parades estaran ubicades la plaga de
l'ajuntament.
Entre parada i parada es deixard mig metre de
passadis.
Es recomana que cada parada porti una carpa.

a

TAMBE ES IMPORTANT SABER:
Que els productes que s'exposin, de mostra
o venda, siguin majoritdriament artesanals.

'

.

Que en acabar la fira es deixard

el lloc

d'ocupaci6 el m6s net possible.

'

En cas de mal temps l'organitzaci6 podrd
decidir muntar dins un equipament o
anul'lar la Fira.

La comissi6

organitzadora assignard

els

llocs

segons el seu criteri.
DESMUNTATGE
La retirada del gdnere exposat i el desmuntatge de

les parades es podrd iniciar

a

partir de les

14

hores.

No es podrd desmuntar abans de l'horari indicat,
tret de que ho autoritzi l'organitzaci6.

.
.

La inscripci6 de la fira 6s gratuila.

L'organitzacio

es reserva el dret de

fer

canvis i obligar a complir la normativa.

,

Que

la

participaci6

a la

Fira

implica

l'acceptaci6 de la present normativa.

Els vehicles podran entrar a la plaga de
l'ajuntament amb la supervisi6 del personal

organitzador, procurant romandre

el

temps

necessari i precls per aquesta feina.
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Ajuntament de Banyeres del Penedds
(Tarragona)

BUTLLETA D'INSCRIPCIO
Aquesta sol'licitud suposa l'acceptacio de les bases que regulen la mostra.
NOM I COGNOMS (del responsable):
D.N.t.

NOM COMERCIAL (si el teniu):

CP

POBLACIO

TELEFON

MOBIL

FAX

WEB
PRODUCTE EXPOSAT (breu descripci6):

El/la sotasignant sol.licita participar en la Fira Artesanal a Banyeres del Penedds, el diumenge dia 6
d'abril de 2014.
Cal complimentar integrament la butlleta d'inscripcio que s'ha de remetre a:

Centre Civic Ernest Lluch
Carrer Saragossa, s/n
43711 Banyeres del Penedds
mitjangant correu electrdnic: centrecivic@banveres.altanet.orq o b6 per FAX: 977 67 12 28

Tamb6 podeu trobar la informaci6 necessdria i els impresos per a la subscripci6 a la pdgina web
w,I!y. ba nye res d e I pengd.gs. cat
DATA DE PREINSCRIPCIO:

t

12014

SIGNAT:

Us recordem que la data mixima per retornar les sol.licituds d'inscripci6 finalitza el dia
d'abrilde 2014

3

D'acord amb la Llei orgdnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci6 de dades de cardcter personal, us informem que les
dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Banyeres del Penedds, amb la finalitat de tramitar la
inscripci6 alatira esmentada i enviar-vos informaci6 per correu electrdnic.
L'emplenament de totes les dades que se sol.liciten 6s de cardcter obligatori per a la bona execuci6 de la finalitat; a excepci6
del correu electrdnic.
Aixi mateix, us informem que podeu exercir els drets d'acc6s, rectificaci6, cancel'laci6 i oposici6, en els termes que estableix
la legislaci6 vigent, mitjangant escrit adregat a: Ajuntament de Banyeres del Penedds, Plaqa Ajuntament, 6. 4371 1 Banyeres
del Penedds.
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