Fira d’artesans de la “I FESTA DEDICADA A LES FAMÍLIES”
de Sant Quintí de Mediona
28 de juny de 2015

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

SOL·LICITANT
Nom comercial

CIF

Nom i cognoms

DNI

Adreça
Població

CP

Província
Adreça electrònica

Telèfon

Mòbil

DADES DE LA PARADA
Producte

Metres lineals

Tipus de parada

DECLARO:
a)

Que compleixo els requisits establerts en les Bases de participació a la Fira d’artesans de la “I Festa dedicada a les
famílies” de Sant Quintí de Mediona, per a l’any 2015.
b) Que estic donat d’alta a l’epígraf corresponent a l’Impost d’activitats econòmiques i al corrent de pagament de la
tarifa, o bé, en cas d’estar exempt, estic donat d’alta al cens d’obligats tributaris.
c) Que estic al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.
d) Que compleixo les condicions sanitàries i totes les altres exigides per la normativa reguladora dels productes
objecte de la venda, i que garanteixo el seu compliment durant la celebració de la Fira.
e) Que reuneixo les condicions exigides per la normativa reguladora dels productes que tinc a la venda, i que disposo
de totes les autoritzacions i permisos necessaris per al desenvolupament de la meva activitat, incloent la relativa a
la manipulació d’aliments, si s’escau, i que el seu termini de vigència cobreix la celebració de la Fira.

Data de la sol·licitud: ...................................................

Signatura:

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
Per participar a la fira caldrà enviar aquesta butlleta emplenada i signada al correu-e fira@ferafoc.cat, abans del dia 17
de juny de 2015, juntament amb la documentació sol·licitada a les Bases de participació. Un cop examinada la
documentació aportada, se us informarà, si teniu o no autorització per participar-hi.
Els artesans autoritzats a participar, hauran de realitzar mitjançant transferència bancària el pagament de la inscripció
al següent compte bancari: ES71-0081-1607-0100-0101-3205 (Banc Sabadell), fent constar el nom comercial o nom i
cognoms del sol·licitant. Aquests diners no es retornaran si la persona inscrita i admesa no assisteix a la Fira.
Artesans: 10 €
Artesans de Sant Quintí de Mediona: Gratuït

