Condicions de participació a la XVa. FIRA DE SANTA LLÚCIA’19
MANRESA

DIES I HORARIS : Es pot assistir amb una parada el dia 13 de desembre a la
Baixada de la Seu i els dies 14 i 15 de desembre a la Plaça Major. No es podrà
muntar ni desmuntar la parada dins de l’horari establert per a la venda entre les
10.30 i les 20.30 hores.
PERFIL DE PRODUCTE A EXPOSAR: Les parades hauran d’estar ambientades
amb caire nadalenc. Els articles de venda podran ser des de boix, plantes de
Nadal, figures de pessebres, ornaments nadalencs, nadales, productes
d’artesania, treballs manuals i ceràmica, passant per tota classe de regals
adients per aquestes festes que s’aproximen, com poden ser productes del
camp, fruits secs, mel, mató i relacionats amb la gastronomia nadalenca. I també
hi tenen cabuda productes típics catalans com garrapinyades, dolços i similars.
Cal adjuntar fotografia de la parada i producte a: info@firamanresa.com
INFRAESTRUCTURA: Per tal de facilitar la vostra tasca i donar un mínim
d’uniformitat a la proposta a l’hora d’exposar els vostres productes d’una manera
més atractiva, Fira de Manresa s’encarregarà de facilitar per a cada parada la
infraestructura necessària per la Fira ( 1 carpa de 3x3 m + 1 taula + 2 cadires +
il·luminació corresponent )
INSCRIPCIONS:
Els terminis d’inscripció seran els següents: Del 14 d’octubre al 5 de novembre.
La inscripció, una vegada aprovada, serà :
. De 80,00 € per cada mòdul i/o espai de 3x3 m a la Plaça Major els dies:
14 i 15 de desembre.
. De 20,00 € per cada mòdul i/o espai de 3x3 m a la baixada de la Seu el
dia: 13 de desembre.
. Entitats i associacions sense ànim de lucre: gratuït el dia 13 de desembre
a la baixada de la Seu.
Per apuntar-vos o demanar informació de la Fira només cal que us passeu per
l’oficina de FIRA DE MANRESA del Palau Firal de 9.00 a 14.00 . També podeu
trucar al telèfon 938776313, o enviar un correu a info@firamanresa.com

Sol·licitud d’inscripció a la XVa. FIRA DE SANTA LLÚCIA’19 MANRESA

1. Nom de l’entitat / empresa sol·licitant :
2. Nom de la persona responsable:
3. NIF o CIF:
4. Telèfon de contacte:
5. Adreça de correu electrònic:
6. Adreça postal i població:
7. Perfil de producte a exposar i/o vendre:
8. Mòduls sol·licitats (les carpes són de 3x3 metres):

Cal presentar:
✓ FOTOGRAFIA PARADA AMB EL PRODUCTE EXPOSAT
✓ ASSEGURANÇA RC vigent i REBUT
✓ ACREDITACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ EN LA MANIPULACIÓ
D’ALIMENTS en les parades d’alimentació
✓ SIGNAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Faig petició que accepteu la meva proposta per participar a la XVa. edició de la
Fira de Santa Llúcia’19 Manresa.
Signat :

Manresa

,d

de 2019

NOTA: Cal enviar la fitxa d’inscripció a través de l’adreça electrònica:
info@firamanresa.com. També es pot lliurar en persona a les oficines de FIRA
DE MANRESA de dilluns a divendres al Palau Firal de Manresa de 9.00h a
14.00h.

