AJUNTAMENT
DE
TIANA

Plaça de la Vila, 1
Tel. 93.395.50.11
08391 TIANA
Fax: 93 465 75 18
e-mail: tiana@tiana.cat

NÚM REGISTRE ENTITAT LOCAL 01082824
C.I.F: P-0828200-F

INSCRIPCIÓ FIRA DE 2a MÀ – TIANA 2018
Dades personals
Sol·licitant: Nom i Cognoms o raó social

DNI / NIF

Representant: Nom i Cognom o raó social

DNI / NIF

En qualitat de

Dades de contacte
Domicili

Núm.

Població

Codi Postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Pis

Porta

Adreça electrònica

Descripció del material amb el què participareu. Què portareu?

Accepto i conec les bases de la Fira de Segona Mà (Inclòs el pagament d’inscripció).
Accepto la utilització de les meves dades personals.

Tiana,

de novembre de 2018

Caldrà omplir totes les dades que apareixen en aquest formulari. En cas de no fer-ho la inscripció no serà
acceptada.
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CONDICIONS PER A PARTICIPAR A LA FIRA DE SEGONA MÀ
-

La Fira de Segona Mà és una fira d’objectes usats, que organitza l’Ajuntament de Tiana.

-

La Fira és oberta a tota la ciutadania, i s’hi pot participar de manera individual o en
representació d’una entitat. Està prohibida la participació de professionals del comerç.

-

Per a participar a la Fira cal inscriure’s dins els terminis establerts a les bases així com
haver satisfet l’import del preu públic.
Els participants rebran un correu electrònic de confirmació de la inscripció. El silenci
administratiu s’entendrà com a resposta negativa.

-

És permesa la venda, la compra, el regal i l’intercanvi.

-

En cap cas es podran intercanviar o vendre productes perillosos o nocius per a la salut, el
medi ambient i el benestar de la població. Ni vendre o intercanviar animals ni aliments.

-

L’Ajuntament facilitarà una taula i dues cadires per inscripció; i dues en el cas de les
entitats inscrites en el registre municipal d’entitats.

-

Les places són limitades. En cas que la demanda de parades superi l’oferta tindran
preferència les persones o entitats tianenques.

-

Cada participant és responsable dels seus objectes, tant del transport i col·locació, com
de la seva recollida una vegada finalitzat el mercat.

-

Els vehicles dels participants no podran ocupar en cap moment l’espai de la fira.

-

L’horari de la fira és de 10.30h a 14.00h, de 9.30h a 10.30h es pot muntar la parada, i a les
15.00h l’espai ha d’estar net i recollit. Caldrà retornar la taula i les cadires al lloc que
l’organització indiqui i no es podrà abandonar cap dels objectes amb els que s’hagi
participat a la fira.

-

En cas de pluja o amenaça prou clara, l’organització es reserva el dret a posposar o
suspendre la Fira.

-

En cas de no poder participar, caldrà comunicar-ho amb una antelació mínima de 48h.

-

L’organització es reserva el dret d’admissió i de realitzar qualsevol modificació o
interpretació de les bases.

Caldrà omplir totes les dades que apareixen en aquest formulari. En cas de no fer-ho la inscripció no serà
acceptada.

