FITXA TÈCNICA ARTESANIA – FIPORC
- LLOC:

C. Major

- DATA:

Dissabte 16 de febrer de 2019
Diumenge 17 de febrer de 2019

- HORARI:

Dissabte de les 9.00 a les 19.00 h
Diumenge de les 9.00 a les 18.00 h

- PREU:

50 € + 10% iva

- MUNTATGE:

dissabte 16 de febrer de les 8.00h a les 8:30h.

- DESMUNTATGE:

diumenge 17 de febrer a partir de les 18.00h.

- ESPAI:

3m X 2 m. L’organització posarà la parada de fusta
+ 2 taules llargues de 1,80 x 0,73 aprox.
+ 2 “ules” de mocador de farcell per cobrir les taules
+ retolació amb el nom comercial
NO HI HA CONNEXIÓ ELÈCTRICA: Cadascú s’ha de portar grup electrogen !!

HI HAURÀ SERVEI DE VIGILÀNCIA NOCTURNA

TERMINI PER REMETRE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
La reserva dels espais, es farà d’acord amb els següents termes:



Ordre de rebuda de les sol·licituds i pagament corresponent de la quota d’inscripció.
Garantir una àmplia diversitat de productes

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ
La participació al MERCAT– FIPORC es condiciona a la prèvia complimentació de la sol.licitud de
reserva d'espai, ajustant-se a les formes de pagament especificades.
Així mateix, l'organització tindrà la facultat de seleccionar les firmes expositores, així com adjudicar
l'espai corresponent a cada expositor a fi i efecte d'assolir una distribució racional.
La renúncia de l’expositor a la seva participació, és motiu de pèrdua de la quantitat pagada.
L'organització es reserva el dret d'admissió en el seu concepte més ampli.
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CONDICIONS i TEMINIS DE PAGAMENT
És condició imprescindible per la participació al MERCAT DE PETITS PRODUCTORS – FIPORC haver
complert amb les condicions i terminis de pagament de la quota d’inscripció, la qual serà de 50 €

+ 10% Iva
El pagament es podrà fer efectiu mitjançant transferència bancària al següent número de compte i
especificament correctament el nom de l’empresa:



NÚM DE COMPTE: « la Caixa » ES58 2100 0002 53 0201672543

O bé es podrà fer amb efectiu a les oficines d’ Incatis (Pg. General Mendoza, 1 P2 – 17002 Girona).
Caldrà fer-nos arribar la sol·licitud de participació i el comprovant de transferència bancària al mail
info@incatis.cat

MODIFICACIÓ D’EMPLAÇAMENT
L’organització de la fira, en el seu propi interès, es reserva la facultat de modificar l’espai adjudicat
a l’expositor, sense que l’expositor pugui exigir cap reemborsament.

CAUSES DE FORÇA MAJOR
L’organització es reserva el dret de reduir o ampliar la durada de la fira, aixi com aplaçar el seu
muntatge, celebració i desmuntatge, sempre que ho aconsellin circumstàncies especials o ho
exigeixin causes de força major. En cap cas, aquestes causes seràn motiu suficient perquè els
expositors rescindeixin el seu contracte, ni per exigir qualsevol compensació en concepte de danys i
perjudicis.
En cas d’anul·lació de la fira per causes meteorològiques, no es retornaran els diners de la
inscripció.

DISPOSICIONS FINALS
Tot expositor, pel fet de presentar la inscripció, dona per conegudes i acceptades les presents
normes generals.
Totes les factures emeses per l’organització a l’expositor, es veuràn incrementades pel percentatge
vigent corresponent a l’IVA.
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