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Cuida t 2019
Dissabte 19, de 10.00 h a 20.00 h
Diumenge 20, de 10.00 h a 20.00 h

Sala conferèncias

A CUIDA'T trobareu 2 seccions diferenciades:
Estands comercials i d'informació sobre la salut, prevenció i diferents teràpies,
amb demostracions pràctiques i activitats.
Xerrades, taules rodones i conferències sobre el món de la salut.
Volem aconseguir que sigui una fira professionalitzada del sector però alhora també
incloem com a públic assistent a la gent del carrer que està interessada en aquesta
temàtica.
Stands i
Demostracions

Conferències

Cuida t 2019
DATES

19 i 20 d’octubre de 2019

HORARIS D’OBERTURA FIRA CUIDA’T

Disssabte 19
Diumenge 20

De 10.00 a 20:00h
De 10.00 a 20:00h

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Aquest certamen està organitzat per l’Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i Fires de
Manresa.
Poden participar a la fira tots els expositors que ho desitgin, sense més restriccions, que les previstes
en la llei de Fires de la Generalitat de Catalunya.
Els òrgans de govern de Fundació Turisme i Fires de Manresa tenen facultat per acceptar o
desestimar qualsevol sol·licitud de reserva d’espai.
L'abonament dels serveis contractats es farà mitjançant xec registrat o bé en efectiu i de la manera
següent: Mínim un 50% al lliurament de la sol·licitud d’inscripció. La resta, 8 dies abans de
l'inici de la Fira.
Els expositors que, una vegada satisfet l'import de l’espai reservat, renunciïn a participar a la fira,
han de notificar-ho per escrit (carta o correu electrònic) a Fundació Turisme i Fires de Manresa
com a mínim un mes abans de la inauguració. En aquest cas, reintegrarem 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, Fundació Turisme i Fires de Manresa no pot posar a disposició de l'expositor
l'espai pactat, 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.
Es prohibeix la cessió o el sotsarrendament d’estands i/o espais sense el consentiment exprés de
Fundació Turisme i Fires de Manresa.
Les instal·lacions dels estands i la col·locació de les mercaderies que s’han d’exposar, han d’estar
totalment acabades 4 hores abans de la inauguració de la fira.
Queda prohibida l’exposició de 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 i qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat en què
van ser lliurats els estands.
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Fundació Turisme i Fires 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
seran efectuades pels serveis tècnics de la fira.
Els expositors que instal·lin un estand de construccció pròpia, han de facilitar-ne el plànol a
l’organització perquè aquesta doni la seva conformitat. 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, i queda prohibida la deambulació de reclams publicitaris
pel recinte Firal.
Fundació Turisme i Fires 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.
Finalitzada la fira, haurà de ser necessàriament retirat tot el material de l’expositor. Fundació
Turisme i Fires de Manresa no es compromet a tenir contractada vigilància una vegada
transcorregudes 24 hores després de l’acabament de la fira.
La neteja dels estands serà obligatòriament realitzada pels serveis de Fundació Turisme i Fires de
Manresa.
Fundació Turisme i Fires 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 ha de ser subscrita per
cada expositor i va a càrrec seu. Fundació Turisme i Fires de Manresa estarà eximida de qualsevol
risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així com de les seves instal·lacions i
mercaderies.
Si la fira no pogués celebrar-se per causes de força major no imputables a Fundació Turisme i Fires
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 haurà 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. De igual forma la documentació acreditativa del seu compliment haurà d’estar
a disposició del responsable de control i seguiment de Fundació Turisme i Fires de Manresa.
La signatura del contracte de participació és l'acceptació per part de l'expositor d'aquestes normes
generals de participació. L’expositor es compromet a fer arribar a les empreses subcontractades,
aquestes normes.
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 9a EDICIÓ
Nom Fiscal de l'empresa:

DNI-CIF:

Nom Comercial:

Activitat:

Domicili:

CP:

Localitat:

Telèfon:

Fax:

Mòbil:
Web:

E-mail:
Persona responsable:
Nom a RETOLAR al’estand:

Deseitja ser admès com a expositor en aquest certamen i declara que coneix i accepta les condicions de participació i en els
termes següents:

OPCIONS ESTANDS

QUANTITAT

PREU

TOTAL

Lloguer estand 4 m2 (2x2)

160,00 €

Lloguer estand 6 m2 (3x2)

230,00 €

Lloguer estand 8 m2 (4x2)

290,00 €

m2 (3x3)

325,00 €

Lloguer estand 9

Lloguer estand 12 m2 (4x3)
Opció mobiliari:

400,00 €

Taula rodona (1m de diàmetre)

10,00 €

Taula rectangular (2,20x0,60 m)

10,00 €

Cadira

5,00 €
SUMA
IVA 10%
TOTAL:
INGRÉS A COMPTE:

INGRES A COMPTE: BBVA-CX ES98 0182 8618 9802 0003 3005 o “la Caixa” ES23 2100 0017 52 0200769111
Aquesta reserva només estarà confirmada en fer efectiu el pagament corresponent al 50% de la factura.
50% a la formalització de l’inscripció i el 50% restant,8 dies abans de la fira.
100% totes les inscripcions formalitzades després del termini anterior.

Signatura expositor:

Manresa,

de

del 2019

