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REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
MOSTRA DE LA CERVESA ARTESANAL I ARTESANIA DE MEDIONA 2022
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
ARTESANS NO ALIMENTARIS
- Sol·licitud omplerta.
- Justificant de pagament de fiança i taxa corresponent.
- Fotocòpia del DNI o passaport.
- Fotografies on es vegi clarament el gènere a exposar
(taller, elaboració i/o articles o material).
- Assegurança de responsabilitat civil.

-

ARTESANS ALIMENTARIS
Sol·licitud omplerta.
Justificant de pagament de fiança i taxa corresponent.
Fotocòpia del DNI o passaport.
Fotografies on es vegi clarament el gènere a exposar.
Certificat de formació en manipulació d’aliments.
Assegurança de responsabilitat civil.
Declaració de compliment de condicions mínimes que
han de reunir les parades (vegeu documentació adjunta).

NORMES DE FUNCIONAMENT
DATA
Dia 11 de juny de 2022
INAUGURACIÓ
L’acte d’inauguració serà dissabte a les 11 hores i donarà
pas a l’obertura de la Fira.
HORARI
La Fira romandrà oberta al públic d'11 a 22:00 hores.
Aquest horari és d’obligat compliment i si la Fira es
prolonga més de l’horari establert, la permanència al
recinte serà voluntària. No es podrà muntar ni desmuntar
durant l’horari oficial de la Fira d’Art i Artesania.
INSCRIPCIÓ
La inscripció serà oberta fins el 31 de maig de 2018
MUNTATGE
El muntatge començarà a les 6h del matí i màxim fins les
9h. serà permesa la entrada de vehicles i les parades
hauran d’estar muntades i obertes al públic a l’hora de la
inauguració.
Els cotxes, llevat dels d’emergències, sortiran del recinte
de la fira mitja hora abans de la inauguració.
La comissió organitzadora assignarà els llocs segons el
seu criteri.
El material necessari per el muntatge de la parada anirà a
càrrec exclusivament del participant.
DESMUNTATGE
La retirada del gènere exposat i el desmuntatge de les
parades es podrà iniciar a partir de les 22.00 hores.
No es podrà desmuntar abans de l’horari indicat, tret de
que ho autoritzi l’organització.
Els vehicles podran entrar al recinte per carregar les
parades, ja desmuntades, procurant romandre el temps
necessari i precís per aquesta feina.

LLUM
Hi haurà punts per a la connexió de llum. Els participants
es portaran la seva pròpia instal·lació i cable allargador. Es
permetrà un màxim de 300 w per parada.
PARADES
L’organització posa a disposició els punt de llum, la resta
del muntatge anirà al càrrec del participant.
Totes estaran en línia i no es podrà sobresortir d’aquesta
línia marcada amb voladissos, mostraris…
Els laterals de les parades hauran de quedar lliures per
permetre la visibilitat a les parades contigües i no es
podran tapar amb lones, plàstics… Entre parada i parada
es deixarà mig metre de passadís.
TAMBÉ ÉS IMPORTANT SABER:
- En cas de necessitar carpa aquesta tindrà un cost de 25€
per unitat, i s’haurà d’abonar al moment de la inscripció, la
mida d’aquesta és de 3 X 3.
- Que els productes que s’exposin, de mostra o venda,
hauran de ser artesanals: fets propis, sense
manipulacions industrials i sense revenda.
- Que en acabar la fira es deixarà el lloc d’ocupació el més
net possible.
- En cas de mal temps la organització podrà decidir muntar
dins al poliesportiu o anul·lar la Fira.
- La taxa d’inscripció a la Fira serà de 10€ o 20€ segons el
producte i per assegurar el compliment d’assistència
s’haurà de fer un dipòsit de 100€ que es retornarà en
acabar la Fira si ha hagut un bon compliment de la
normativa per part del participant.
- L’organització es reserva el dret de fer canvis, obligar a
complir la normativa i/o fer retirar algun gènere que no
compleixi les bases establertes.
- Que la participació a la Fira implica l’acceptació de la
present normativa.

