7a. Fira de Sant Isidre.
FIRAFLOR
Diumenge 13 de maig 2018
Inscripció fins el dia 10 de maig 2018

Dades

personals

Nom ..................................................... Cognoms .............................................................. DNI/NIF
.....................................
Raó social ................................................................. Adreça ............................................ ..................................................
Població i comarca ....................................................... (...........................................) codi postal ............................
Telèfon .................................... mòbil ................................... correu-e ..................................................................................
Quins productes comercialitzareu (1)........................................................................... ..................................................

Documents
a adjuntar

Portareu carpa / tendal ? ....... ...................... Metres lineals que necessiteu ............... Electricitat?..............................

□ Fotocòpia carnet d’artesà (si se’n té) □ fotoc. DNI/NIF □ còpia Reg Sanitari (amb productes alimentaris)
□ Resguard de transferència bancària

Data .............................................................. ..................................................................................
Signatura

Bases d’inscripció

La signatura de la inscripció suposa que les dades facilitades són certes així com la total acceptació de la normativa i de les
decisions de l’organització preses per solucionar imprevistos.

1. El dia de la fira heu de passar primer per l’Ajuntament, entre 8 i 9h, a recollir la documentació identificativa i
informativa
2. A tots els inscrits se’ls reservarà l’espai fins les 9h. del matí del dia de la fira, llavors podrem donar-la a un altre.
3. Els 15€ de la fiança es retornaran a partir de les 19h. a la mateixa parada.
4. Si necessiteu electricitat, cal que dueu bé bateries o bé grup electrogen (us podem posar d’acord amb parades
veïnes) tot vetllant per la seguretat i evitant sigui molest per la bona consecució de la fira o cable allargador i 5€
addicionals (l’Ajuntament disposa de pocs punts de llum i per tant es donarà prioritat a l’ordre d’inscripció)
5. La no assistència el dia de la fira, implica la pèrdua de l’import pagat.
6. Per tal de poder formalitzar la inscripció hem hagut de rebre tota la documentació obligatòria cal haver efectuat
també l’ ingrés abans del dia 10 de maig, d’un import de 20 € (15€ de fiança + 5€ per col·laboració) al núm. de
compte 2100 8106 11 2200114300 (en cas de necessitar punt de llum 25€)
7. L’Ajuntament és reserva el dret de fer qualsevol modificació adient per a la fira i resoldre imprevistos.
Telèfon de l’Ajuntament : 972 54 60 03

e-mail: culturaiesports@vilanant.cat

IMPORTANT EN EL CAS DELS PRODUCTES ALIMENTARIS
(1)

Us recordem que atès el Decret 285/2006 de 4 de juliol (que desenvolupa la Llei 14/2003 de 13 de juny de qualitat agroalimentària i que
regula l’artesania alimentària) heu de presentar-nos l’acreditació de l’artesà responsable i el certificat d’inscripció al RIAAC i al Registre
Sanitari..
Protecció de dades: D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als participants d’aquest acte que les seves dades seran
incloses en un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament de Vilanant, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural, com també per a la tramesa d’informació
d’altres actes i activitats socioculturals que organitzi o recolzi l’Ajuntament de Vilanant i puguin ser del vostre interès. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de Vilanant.

