MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

XXII FEIRA DA MACÃ, DO VINHO E DO AZEITE

31 DE AGOSTO A 3 DE SETEMBRO/2017

TERRADO
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MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

TERRADO
NORMAS
1.

No âmbito da XXII Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite, a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, leva a
efeito uma mostra de tractores e alfaias agrícolas entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro.

2.

Todos os interessados deverão efetuar a reserva do espaço até ao dia 14 de julho, entregando a ficha de inscrição, no GAM ( Gabinete de Apoio ao Munícipe ) .

3.

A distribuição do terrado será da responsabilidade da organização do evento.

4.

Cada m2 de terrado implicará um custo de 0,50 €.

5.

O pagamento do terrado terá de ser efectuado obrigatoriamente até ao dia 18 de agosto, na tesouraria da
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.

6.

Em caso de não cumprimento no estabelecido no número anterior, o expositor não será convocado para a
distribuição do espaço.

7.

A distribuição do espaço será efectuada pelas 14h00, do dia 29 de agosto.

8.

É da responsabilidade dos expositores a instalação de dispositivos e equipamentos extras, desde que não
prejudiquem terceiros ou objectivos do certame e, ainda, a limpeza da sua área de exposição.

9.

A inscrição obriga à aceitação destas normas e demais diretivas emanadas pela organização do evento.

10.

A organização do evento não se responsabiliza por danos eventualmente causados nas viaturas.

11.

O alojamento e alimentação ficam a cargo dos expositores.

12.

O preenchimento da ficha de inscrição implica a aceitação de todas as condições para a ocupação do terrado
pretendido.

13.

Se quaisquer imprevistos ou casos de força maior impedirem a realização ou alterações do certame, os ocupantes não poderão reclamar qualquer indemnização.

14.

Em caso de não realização do certame só terão direito ao reembolso das quantias já pagas, depois de deduzidas as despesas efetuadas.

15.

Os casos omissos nestas normas serão resolvidos, caso a caso, pela organização do evento.
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MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
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3 1 D E A G O S T O A 3 D E S E TE M B R O

Ficha de Inscrição:
Nome:
Morada:
Localidade:

Código Postal:

Telefone:

Telemóvel:

Contribuinte Fiscal:

email:

Número de elementos responsáveis:

Produtos a expor ( a s sinale com X ) :
Tractores e Alfaias Agrícolas
Outros
·

Área pretendida:
Custo da área / Valor a pagar até
ao dia 19 de Agosto

Data:

2017

Assinatura:

Esta ficha de inscrição deverá ser acompanha de fotocopia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão e o Número de Contribuinte Fiscal.
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