FITXA D’INSCRIPCIÓ
per a comerços, associacions i particulars locals
Benvolguts/des,
Per quinzè any consecutiu ens tornem a trobar a les portes de la celebració de la nostra fira. Aquesta va sent un
èxit any rere any, aquest èxit sense l’eforç de totes I tots no seria possible. És per això que els animem a
participar un any més en aquesta fira per la qual tanta gent del territori i d’altres de procedències més llunyanes
ens van coneixent. Seguim amb el concurs Il·luminat amb les fibres. El concurs conisteix 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.
A continuació, els adjuntem les bases extretes del Reglament Intern de Fira per assegurar el bon transcurs de la
mateixa, així com la fitxa d’inscripció que han d’emplenar en relació amb allò que pretenen ofertar a la 14a
edició del Racó dels Artesans.
Desitgem que s’animin a participar activament en aquest projecte de poble, i recordar-los que anirem rebent les
fitxes d’inscripció d’ara i fins al 10 de juny.
Per qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar o passar per l’ajuntament.
Salutacions,
L’ajuntament.
BASES:
1.- Tota persona que exposi a la fira ha d’haver
emplenat i presentat a l’ajuntament el full
d’inscripció amb la posterior resolució afirmativa.
2.- La ubicació de cada parada us la indicarà
l’ajuntament els dies previs a la fira.
3.- Cadascú es portarà les taules i cadires que
necessitarà, i preferentment la roba per a la taula.
4.- A les nits i migdies hi haurà vigilància professional
al recinte firal, tot i que es recomana tapar la parada
amb roba o similar perquè quedi més protegida.
5.- S’invita a tota persona expositora a la fira a de
vestir de forma adient al seu ofici, o bé acord amb
la temàtica que desenvolupa.
6.- La parada s’ha d’engalanar de manera tradicional,
evitant o amagant aquells elements plàstics.

7.- No està permès vendre objectes d’importació o
revenda, ja que la fira pretén impulsar els objectes
artesanals del territori. És més, l’administració
competent de catalogació de fires artesanals pot
sancionar a l’ajuntament en cas que detecti alguns
d’aquests productes.
8.- S’ha de complir l’horari de fira establert
anualment. Mentre duri la fira l’artesà/ana no
podrà abandonar el seu lloc de treball.
9.- No està permès circular amb vehicle, motos o bicis
pel recinte firal.
10.- S’han de respectar les indicacions que facin
membres de l’Ajuntament i responsables de fira.
11.- L’Ajuntament es reserva el dret a canviar o
modificar qualsevol dels aspectes per qüestions
imprevistes que puguin esdevenir.
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INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:
Entitat o empresa que representa:
Nom de la parada:
Necessita endollar algun aparell elèctric:

Potència necessària:
Espai que necessita en metres lineals:
Quin:
Descripció de la parada (coses que farà, exposarà o vendrà):
(Recordem que no està permès vendre objectes d’importació):

Horari de muntatge:
El divendres 4 d'agost a partir de les 19,30h ja podeu portar les vostres coses a la parada.
A les 10,30h del dissabte ha d’estar tot muntat i acabat, ja que la l’obertura de la fira serà a les 11h!
Horari de fira:

Dissabte 5 d’agost:

Matí de 11 a 14h; Tarda de 17,30 a 21,30h

Diumenge 6 d’agost: Matí de 11 a 14h; Tarda de 17,30 a 21h
Horari de vigilància de fira:
Com tots els anys la fira tindrà vigilància privada durant les nits i els migdies. La nit del divendres a
dissabte hi haurà una vigilància mínima, d’aquí que només heu de portar les coses de pes (taules, cadires,
suports...)
La vigilància tant del dissabte nit com del diumenge acabarà a les 9h del matí. D’aquí que a partir d’aquesta
hora, vosaltres haureu de tenir cura de la vostra parada.
Com hem de deixar la parada durant els migdies i les nits quan la fira està tancada i vigilada? cal que
cobriu la parada amb una borrassa, llençols o similar. Així estarà doble protegit i recollit.
Roba:
En cas que no tingueu roba per engalanar la taula, divendres a la tarda a partir de les 19,30h en passeu a
recollir a l’estand de l’ajuntament, tot i que s’entén que aquesta serà de més a més a la que vosaltres
posareu com a pròpia.
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En/Na

com a representant legal de

l’entitat/associació/empresa

telèfon de contacte
informo que el col·lectiu que represento coneix, accepta i respectarà les bases establertes de la fira.
Per la qual cosa, signo aquest document de conformitat,

Signatura
firma

A Mas de Barberans,

de

de 2017

Per qualsevol cosa, poseu-vos en contacte amb l’ajuntament.
Retornar aquest full emplenat abans del 10 de juny de 2017
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