FIRA’18 LA SELVA DEL CAMP
REUNITS
Per una part, Josep Masdeu Isern, major d’edat, com a regidor-delegat de la Fira de l’Ajuntament de la
Selva del Camp, domiciliat a la població de la Selva del Camp, codi postal 43470, pl. Major, 4 i amb el
NIF P4314700H.

Inscripció a la Fira de La Selva del Camp
NOM DE LA PARADA
NOM I COGNOMS DEL
REPRESENTANT
DNI/NIF/PASSAPORT/CIF
ADREÇA
POBLACIÓ

PROVINCIA

TELÈFONS

E-MAIL

ESPECIALITAT DE LA
PARADA

MIDA
PARADA

CP

PRODUCTES A EXPOSAR

COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE LA SELVA DEL CAMP 2018
En/Na..........................................................està d’acord amb les normes que a continuació es detallen,
redactades per l’organització de la Fira de la Selva del Camp, que se celebrarà els dies 27 i 28
d’octubre de 2018.
1r.- El sol·licitant es compromet a pagar la quantitat de 10,26€ per metre lineal de parada i dia i
efectuar l’ ingrés corresponent abans del dia 15 d’octubre de 2018.
2n.- El sol·licitant es compromet a instal·lar la parada amb una estructura de fusta i decorar-la
amb roba de sac, lona, fil, cotó i/o herbes. L’amplada màxima de la parada és de 2m. No
s’acceptarà cap envelat de plàstic. Alhora es compromet a no utilitzar envasos ni embalatges de
plàstic, així com tampoc utilitzarà balances electròniques ni calculadores. Pel que fa als productes a la
venda, aquests seran artesans i/o tradicionals i correspondran a receptes antigues.
3r.- Pel que fa a les persones de les parades que atenguin el públic, aquestes aniran vestides
d’època, camises amples, faldilles llargues, davantals, pantalons de pana o lona, tot en colors
terra, foscos, verds, morats molt sobri i rústic, evitant portar rellotges de polsera i d’altres
elements externs personals no indispensables i procuraran no fumar en públic.
5è.- L’horari de venda es limita de les 10 del matí fins a 2/4 de 3 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda
fins a les 10 de la nit. El muntatge de les parades haurà d’efectuar-se el matí del dia 27, de les 7 a
les 10 del matí. Prèviament us assignarem el número de parada i ubicació dins la Fira. No està
permès deixar cap vehicle, remolc o similar als carrerons de les parades, ja que son sortides
d’emergència. No es permetrà muntar parades més enllà de les 10 del matí.
6è.- L’organització facilitarà connexió de 1.000 W de corrent als paradistes i vigilància nocturna la nit
del 27 d’octubre, de les 10 de la nit fins a les 10 del matí del 28 d’octubre, però no es farà
responsable del material deixat a la parada durant aquesta franja horària. Es recomana recollir el
genero. Els allargs per a les escomeses aniran a càrrec dels paradistes.
7è.- Els sol·licitants es comprometen a respectar els punts anteriors.

El/la sol·licitant,

El regidor-delegat,

OFICINA DE LA FIRA’18:
Pavelló Municipal d’Esports
C/Horta 39 43470 – la Selva del Camp
Tel. 670661148
Horari d’atenció: dilluns a divendres de 9 a 13h

El sol·licitant haurà d’adjuntar juntament a la butlleta d’inscripció:
- Fotocòpia del DNI/NIE
- Rebut d’autònom
- Fotografía del paradista, la parada i dels productes.
Els paradistes d’alimentació han d’adjuntar:
- Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments
- Fotocòpia del carnet d’artesà
- Fotocòpia del registre sanitari.

Forma de pagament:

PAGAMENT A TERCERS:
LÍNIA OBERTA (Si és client de “La Caixa” ) O, CAIXER AUTOMÀTIC DE “LA CAIXA”
amb targeta de qualsevol entitat bancària (el caixer també llegeix el codi de barres)

Entitat :0514763 - AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP
Concepte : FIRA
Import :________________________________________________
Remitent :______________________________________________
Referència :___2018_____________________________________

OFICINA DE LA FIRA’18:
Pavelló Municipal d’Esports
C/Horta 39 43470 – la Selva del Camp
Tel. 670661148
Horari d’atenció: dilluns a divendres de 9 a 13h

