FITXA D’INSCRIPCIÓ artesans/es
Nom i cognoms:
Adreça:
Població:
Telèfon:

CP:

Província:

e-mail:

Seguim amb el concurs Il·luminat amb les fibres. El concurs consisteix en decorar i
il·luminar la parada amb fibres vegetals teixides o per a teixir. Els premi consistirà en
150 euros per gastar en articles de la fira. La parada guanyadora es donarà a conèixer
el dissabte a les 23 hores al Racó de l'Oci.
Descripció de la parada i els productes:

Pots anar treballant durant el transcurs de la fira tot demostrant com fas els teus
productes? Què pots mostrar?

Metres que ocuparà d’espai (anota la mida del teu tendal + espai extra si ho considera
convenient):
Ha d’endollar algun aparell elèctric:
Quin:

Potència necessària:

(En aquest apartat no es fa referència a la il·luminació de fira, sinó que a d’altres aparells necessaris
per a desenvolupar les demostracions artesanals)

Dia i hora d’arribada:
Dia i hora de la tornada:
Altres observacions:

IMPORTANT
BASES D’INSCRIPCIÓ:
1.- En el cas dels artesans/es que no realitzen
demostració: Per poder ocupar un espai a la fira, cal
que una vegada confirmada l'acceptació de la teva
inscripció facis un ingrés per l'import de 30,00 euros
al número de compte de l'ajuntament fent-hi constar
el teu nom i cognoms: ES59 2013 3042 5402 1004

2664.
2.- En el cas dels artesans/es que realitzen
demostració: Per poder ocupar un espai a la fira,
cal que una vegada confirmada l'acceptació de la
teva inscripció facis un ingrés en concepte de
fiança per l'import de 30,00 euros al número de
compte de l'ajuntament fent-hi constar el teu
nom i cognoms: ES59 2013 3042 5402 1004

2664
Aquests 30e heu de passar-los a buscar per l'estand
de l'ajuntament, diumenge a partir de les 20h.
3.- La fira és actual no intenta recrear cap època
històrica en concret per tant no es demana cap
tipus d’indumentària especial.
4.- Aquesta fira transcorre pels carrers del
municipi, i el caire que té és rural. D’aquí que
s’invita als artesans a anar vestits de l’ofici que
desenvolupin. Però, en cap cas, no és condició
obligada.

5.- L’horari de fira serà dissabte de les 11 a 14h i
de les 17,30 a 21,30h, i diumenge de les 11 a 14h
i de les 17,30 a 21,00h.
6.- L’horari de fira s’ha de respectar
acuradament, tant l’horari d’obertura com el del
tancament. Tanmateix, el dissabte totes les
parades hauran d’estar muntades a les 10,30h de
matí.
7.- Durant les hores del migdia i nits
disposarà de vigilància. Tot i així,
artesans/es taparan els productes i/o la
amb alguna lona o similar per assegurar
seguretat.
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els/les
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8.- Cadascú s’ha de portar la parada (tendal) i les
taules i cadires que necessitarà.
9.- Fer demostració durant el transcurs de la fira
d’algun dels seus productes serà un tret
diferencial que es tindrà en compte a l’hora de
seleccionar els/les participants.
10.- La parada ha d’estar muntada de manera
acurada, tot evitant els plàstics i altres elements
que trenquin l’harmonia de l’ambient firal.
11.- NO es permet la revenda, si es detecta per
part de l'organització l'any següent no s'admetrà
la parada .

Formalització de la inscripció, passos a seguir:
1) Per formalitzar la vostra inscripció de fira, cal retornar emplenat aquest document abans del 10 de
juny a info@cdrmuseudelapauma.cat o al fax 977 739 146. L'organització es compromet, abans del 20
de juny, a comunicar-vos si heu estat o no admesos.
2) Després de rebre la nostra trucada d’acceptació, podeu fer l’ingrés indicant el vostre nom i cognoms al
número de compte de l’Ajuntament que se us ha indicat en punt número 1 o 2. Fins que no rebrem
l’ingrès de la vostra inscripció, aquesta no es considerarà formalitzada.
3) No es retornarà l’import d’inscripció ingressat, ja que la reserva d’un l’espai comporta la no admissió
d’un altre expositor que l’haguera pogut ocupar.

4) Si teniu algun dubte podeu trucar al 977 739 000 o 977 053 778
o enviar un mail a info@cdrmuseudelapauma.cat
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