BASES DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ARTESANS DE LA “I FESTA DEDICADA A LES
FAMÍLIES” DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA
1. Introducció
La “I Festa dedicada a les Famílies” és un projecte de l’Associació Colla Ferafoc de Sant Quintí de
Mediona, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la població i de la Diputació de
Barcelona. Aquesta festa està dirigida a tots els públics, ja que es tracta d’una celebració dedicada a
les famílies, on podran realitzar diferents activitats de forma conjunta i gaudir d’una jornada
vinculada a la cultura i al folklore.
Les activitats previstes són les següents: inflables, jocs gegants i tradicionals, tallers i manualitats,
contes, actuacions de bestiari, gralla i percussió, a més d’una fira d’artesans amb productes pels
infants.
2. Data, horaris i lloc
Data: diumenge, 28 de juny de 2015
Lloc: Plaça de LACQ i pista Manel Giménez
Horari de la fira: 10 a 14h.
Horari de muntatge: 8 a 9:30h.
Horari de desmuntatge: a partir de les 14h.
La descàrrega de material haurà de ser àgil i no es podrà tenir el vehicle estacionat en la zona durant el muntatge.

3. Sol·licituds
Les sol·licituds de venda a la fira s’han de presentar dins el termini comprès entre el dia 1 de juny al
17 de juny de 2015, ambdós inclosos.


Presentació de sol·licituds:
Per correu electrònic: fira@ferafoc.cat



Documentació que cal adjuntar:
-

Butlleta d’inscripció
Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant
Declaració d’estar al corrent d’obligacions tributaries i amb la Seguretat Social
Alta IAE i rebut de pagament vigent
Últim rebut d'autònom
Fotografia de la parada i dels productes que es venen
Certificat de formació en Seguretat i Higiene Alimentària (artesans alimentaris)
Certificat sanitari corresponent d’acord amb la normativa vigent en relació al producte exposat
(artesans alimentaris)

4. Pagament de la taxa
Un cop rebuda la confirmació de l’acceptació, els artesans hauran de realitzar mitjançant
transferència bancària el pagament de la inscripció al següent compte bancari: ES71-0081-16070100-0101-3205 (Banc Sabadell), fent constar el nom comercial o nom i cognoms del sol·licitant.
Posteriorment, hauran d’enviar el justificant de pagament al correu electrònic fira@ferafoc.cat
Si per causes alienes a l’organització, o per causes meteorològiques o de força major, els artesans
que ja han fet l’ ingrés no poden participar a la fira, no es tornaran els imports abonats.

Tarifes:
Artesans
Artesans de Sant Quintí de Mediona

10 €
Gratuït

5. Condicions generals:
-

La condició indispensable per a la concessió d’una parada serà que aquesta ofereixi productes
originals i destinats als infants (contes, productes tèxtils, jocs i joguines, caramels...), els productes que
es posin a la venda han de ser preferentment d’elaboració pròpia.

-

Queda prohibida la reproducció de música individual, excepte en el cas que s’hagi autoritzat
expressament.

-

No es cedirà ni llogarà cap tipus de mobiliari per al muntatge de les parades. Els artesans hauran de
disposar del seu propi material.

-

L’organització declina tota la responsabilitat pels danys que puguin sofrir les instal·lacions i els
objectes exposats, tant pel que fa a deteriorament com a robatoris mentre la Fira estigui oberta al
públic, i durant el muntatge i desmuntatge.

-

No hi haurà servei de llum per connectar bombetes ni cap aparell elèctric. Els artesans hauran de
disposar dels seus propis mitjans per generar electricitat.

-

Els artesans estan obligats a mantenir la superfície de la seva parada en perfectes condicions de
neteja. L’espai ha de quedar net al recollir i les restes i deixalles s’hauran de llençar als contenidors de
recollida d’escombraries selectiva.

-

L’organització té la facultat d’estimar o desestimar qualsevol sol·licitud de participació i serà
l’encarregada de decidir el lloc on es situa cada parada durant la fira.

-

L’organització es reserva el dret de prohibir el desenvolupament de l’activitat de qualsevol parada que
no s’adapti a les Bases de participació.

-

L’organització es reserva el dret d’anul·lació i/o modificació de la Fira per causes meteorològiques o de
força major.

