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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Lloc:

PALAU FIRAL DE MANRESA

Dates:

Del 27 al 28 d’octubre de 2018

Horaris d’obertura:

Dissabte 27
Diumenge 28

De 10:30 a 20:30 hores
De 10:30 a 20:30 hores

• Aquest certamen l’organitza FIRA DE MANRESA Fundació Privada.
• Poden participar a la fira tots els expositors que compleixin els criteris proposats per a cada sector adjunts en
la present documentació.
• Les sol·licituds de reserva d’espais s’han de formular per escrit amb el model d’imprès que facilita l’organització
de la fira que, degudament complimentat, haurà de presentar-se o remetre a les oficines de Fira de Manresa.
• La comissió organitzadora d’Ecoviure té facultat per acceptar o desestimar qualsevol sol·licitud de reserva d’espai.
Consultar la web www.ecoviure.cat / firamanresa.com per completar els criteris específics d’admissió per a cada
un dels sectors implicats a la fira.
• L’adjudicació dels espais és un dret exclusiu de FIRA DE MANRESA i es farà en funció de consideracions
d’ordre tècnic.
• L’abonament dels espais contractats es farà mitjançant xec enregistrat, transferència bancària o bé en efectiu i
de la següent forma: Mínim un 50% al lliurament de la sol·licitud d’inscripció. La resta, 8 dies abans de l’inici
de la fira qualsevol d’aquests núm. de compte: ES 98 0182 8618 9802 0003 3005 del BBVA
ES 23 2100 0017 52 0200769111 de La Caixa
• Els expositors que, una vegada satisfet l’import de l’espai reservat, renunciïn a participar a la fira han de notificarho per escrit a FIRA DE MANRESA, com a mínim quinze dies abans de la inauguració. En aquest cas, es reintegrarà
al renunciant el 50% de la quantitat pagada; si la renúncia es produís més tard de la data abans anunciada, o no
fos notificada en la forma expressada, l’expositor perdrà el dret a qualsevol reintegrament.
• Si per alguna raó, FIRA DE MANRESA no pot posar a disposició de l’expositor l’espai adjudicat, aquest només
té dret a la devolució de l’import pagat o, si és el cas, a la diferència d’import entre l’espai adjudicat i el que finalment se li pugui assignar, sense que li hagi d’abonar cap indemnització per danys i perjudicis.
• Es prohibeix la cessió o el sots-arrendament d’estands o espais sense el consentiment exprés de FIRA DE
MANRESA.
• Les instal·lacions dels estands i la col·locació de les mercaderies a exposar, han d’estar totalment acabades 2
hores abans de la inauguració de la fira.
• Queda prohibida l’exposició de productes que no compleixin els criteris generals i específics de la Fira Ecoviure,
així com els productes que per la seva naturalesa, puguin molestar els altres expositors o el públic en general; en
especial productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.
• Resta totalment prohibit clavar claus, pintar o qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat en que van ésser
lliurats els estands.
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• FIRA DE MANRESA es reserva tots els drets sobre l’exposició publicitària de la fira en general i, en concret,
de la publicitat que tingui com a suport o que estigui ubicada en instal·lacions, estructures i espais no contractats
per particulars.
• La il·luminació general del recinte va a càrrec de l’organització. Les connexions de llum, força i aigua, les efectuen
els serveis tècnics de la fira.
• Tots els estands han d’instal·lar el diferencial i el magnetotèrmic corresponent, segons la potència a utilitzar,
d’acord amb l’actual reglamentació.
• El personal responsable de la fira pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands, per tal
de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries.
• Els estands han d’estar oberts durant l’horari de la fira.
• L’exposició dels productes queda limitada a l’interior de l’estand o de l’espai contractat, quedant prohibida la
deambulació de reclams publicitaris pel recinte firal.
• La neteja dels estands serà obligatòriament realitzada pels serveis de FIRA DE MANRESA.
• FIRA DE MANRESA té contractat un servei de vigilància nocturna, no obstant això, es declina tota responsabilitat
per danys que puguin sofrir les instal·lacions i els objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament com pel que
fa a robatori d’objectes.
• FIRA DE MANRESA té contractada una pòlissa d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil per accidents
i danys causats a tercers. L’assegurança per robatori, incendi i/o espoliació del contingut de l’estand l’ha de subscriure cada expositor i va a càrrec seu. FIRA DE MANRESA estarà eximida de qualsevol risc que puguin córrer
les persones depenents dels expositors, així com de les seves instal·lacions i mercaderies.
• Finalitzada la fira, haurà d’ésser necessàriament retirat tot el material de l’expositor, FIRA DE MANRESA no
es compromet a tenir contractada vigilància una vegada transcorregudes 24 hores després de l’acabament de la
fira.
• Si la fira no pogués celebrar-se per causes de força major no imputables a FIRA DE MANRESA, aquesta tindrà
dret a retenir, en la mesura proporcional que s’estableixi, les quantitats rebudes dels expositors com a indemnització
per les despeses produïdes.
• Tota Empresa participant haura de complir les disposicions contingudes en la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, així com qualsevol normativa de seguretat i salut existent en relació amb el tipus de feina a desenvolupar.
D’igual forma, la documentació acreditativa del seu compliment haurà d’estar a disposició del Responsable de
control i seguiment de Fira de Manresa.
• Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de reserva d’espai o de contractació per prendre part a la
fira, estan obligats en tot al present reglament que, respecte als expositors i en la part que els és d’aplicació,
constitueix el plec de condicions de la contractació.
NOTA: Per informació sobre allotjaments i transports públics, cal trucar 93 878 23 01.
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ PRODUCTORS I ONG’S
Nom Fiscal de l'empresa:

DNI-CIF:

Nom Comercial:

Activitat:

Domicili:

CP:

Localitat:

Telèfon:

Fax:

Mòbil:
Web:

E-mail:

Càrrec:

Representada per:

Transferència a FIRA DE MANRESA: BBVA: ES 98 0182 8618 9802 0003 3005
La Caixa: ES 23 2100 0017 52 0200769111

Enviar comprovant per via e-mail: sinvers@firamanresa.com
Retolació de l’estand:

SOL·LICITUD D’ESTAND (Agafar l'opció d'estand triada)
OPCIONS ESTANDS MODULARS:

PREU

Lloguer estand 4 m2 (2x2)

160,00 €

Lloguer estand 6

m2 (3x2)

230,00 €

Lloguer estand 9

m2 (3x3)

330,00 €

Lloguer estand 12 m2 (4x3)

425,00 €

Lloguer estand 15 m2 (5x3)

525,00 €

Opció mobiliari: Taula rodona (1m de diàmetre)

TOTAL
TOTAL

9,00 €

Taula rectangular (2,20x0,70 m)

10,00 €
6,00 €

Cadira

150,00 €

Espai tèxtil 2x3

SUMA

Aquesta reserva només estarà confirmada en fer efectiu
el pagament corresponent al 50% de la factura.
50% en formalitzar la reserva:
50% 8 dies abans de la Fira:

IVA 10%
TOTAL:

La signatura d’aquest contracte implica el coneixement i l’acceptació
de les condicions de participació.
Accepto les normes de participació i el reglament de Fira de Manresa

Manresa,

de

Llistat productes:

del 2018

L'expositor:

Signatura i segell de l’empresa

Tel. 93 877 63 12
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