XV FIRA DE L’ARRÒS I EL COMERÇ
DEL 12, 13 i 14 D'ABRIL DE 2019

FULL D’INSCRIPCIÓ - ESTANDS

DADES SOL·LICITANT:

Empresa: ________________________________________________________________
Persona de contacte: _______________________________________________________
CIF / DNI: _______________________________________
Adreça: ___________________________________________________________________
Població: ________________________________________ Codi postal: _______________
Correu electrònic: _____________________________ Telèfon: ______________________
Activitat: __________________________________________________________________

ESTAND (3x4m2):

1

2

3

RÈTOL ESTAND: ______________________________________
Quota estand

60 €

Per tal de fer la reserva definitiva dels estands del pavelló firal s’ha de fer el pagament al
següent número de compte: ES03 0182 5634 11 0200022114 (BBVA - CX) al moment de
realitzar la sol·licitud, sinó la seva sol·licitud no serà tramitada. En cas de no poder assistir a
la Fira per motius aliens a l’Ajuntament només es farà efectiva la devolució de la quota pagada
si es comunica per escrit abans del dia 9 d’abril de 2019.

Informació e inscripció:
Ajuntament de l’Aldea - Av. Catalunya, s/n - 43896 L’Aldea - Tel. 977450012 Fax 977450863
mvalles@laldea.cat/ ajuntament@laldea.cat

Av. Catalunya, s/n – 43896 L’ALDEA Telèfon 977 45 00 12 Fax 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Horari de la XV Fira de l’Arròs i del Comerç de l’Aldea
La inauguració de la Fira es durà a terme el divendres dia 12 d’abril a les 19 h. i restarà oberta fins les 21
H.
Dissabte 13 i diumenge 14 d’abril la XV Fira de l’arròs i del Comerç de l’Aldea romandrà oberta de les 10
a les 14 hores i de les 16 a les 21 hores.
L’expositor està obligat a mantenir l’estand obert durant l’horari en què es durà a terme la Fira.
En cas que incompleixi aquesta condició, l’Ajuntament de l’Aldea es reserva els drets a dur a terme les
actuacions corresponents.
Muntatge i desmuntatge
Els articles de l’exposició es podran traslladar al recinte firal a partir de les 8 de la tarda del dimecres, dia
10 d’abril.
Els expositors hauran d’haver completat el muntatge dels estands que els hi hagin estat
assignats abans de les 14 h del dia 12.
Un cop s’efectuï la cloenda de la XV Fira de l’Arròs i del Comerç de l’Aldea, els expositors disposaran de
la resta de la jornada i fins a les 3 de la tarda del dilluns següent, dia 15 d’abril, per desallotjar els
estands i deixar-los en l’estat en què els hi ha estat lliurats.
L’expositor serà responsable, durant els dies en què la XV Fira de l’Arròs i del Comerç de l’Aldea es durà
a terme, de les accions, omissions, negligència o mal ús que en pugui fer de les instal·lacions.
Es prohibeix la cessió o subarrendament d’estands o espai lliure.
Publicitat
L’expositor només podrà donar publicitat dels seus productes a l’interior de l’estand que li hagi estat
assignat, amb el ben entès que la publicitat haurà de fer-se en tot cas en català, podent emprar també
d’altres llengües. El text que figuri en els rètols dels expositors estarà escrit en català.
En el mateix sentit tota la publicitat de la XV Fira de l’Arròs i del Comerç de l’Aldea haurà de contemplar
les normes dels bons usos i costums, sense que hi hagi elements susceptibles d’afectar a la moral i a
l’ordre públic.
L’espai que no ha estat contractat per part dels expositors quedarà reservat per l’Ajuntament de l’Aldea
qui en farà l’ús que cregui convenient.
Productes alimentaris.
La venda d’aliments al recinte firal haurà de complir amb la normativa establerta al respecte.
Assegurança
L’ Ajuntament de l’Aldea assegurarà amb una pòlissa de responsabilitat civil les instal·lacions i l’activitat
al pavelló firal. S’establirà un servei de vigilància des de les 9 de la nit fins les 10 del matí dels dies 12,
13 i 14 d’abril.
Ordre intern i acceptació
Cap expositor podrà realitzar activitats que suposin un perjudici per als altres expositors. L’ Ajuntament
de l’Aldea es reserva el dret d’ajornar, suspendre, escurçar o perllongar la Fira en casos imprevistos,
d’emergència o de força major.
SIGNATURA D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I DE PARTICIPACIÓ:

Av. Catalunya, s/n – 43896 L’ALDEA Telèfon 977 45 00 12 Fax 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

