ACORDS DE PARTICIPACIÓ EXPOSITORS FIRAPASSEIG - 2018
El FiraPasseig es regirà per les bases següents:
1. Lloc, dates i horaris


El FiraPasseig funcionarà els dies 5, 6 i 7 d’octubre de 2018 amb el següent horari:
Divendres, 5 d’octubre
Dissabte, 6 d’octubre
Diumenge, 7 d’octubre

11 a 22h
11 a 22h
11 a 21h

2. Muntatge i desmuntatge
L’horari de muntatge i desmuntatge és el següent:
Muntatge
Desmuntatge

Divendres, 5
d’octubre
Diumenge, 6 d’octubre

09:00 – 17:00
21:00 – 22:00

* Aquests horaris poden variar per necessitats organitzatives

3. Contractació




Poden participar en aquesta fira les entitats sense ànim de lucre, empreses en general i
empreses gastronòmiques. Es prioritzaran els paradistes que dinamitzin el seu
estand. En aquest cas, caldrà enviar a l’organització el detall de les accions de
dinamització previstes.
Les parades es distribuiran en les següents àrees:
o El mercat: parades vinculades al món de l’espectacle, de la festa, de la tradició,
dels constructors d’instrumets i dels artesans de la imatgeria.
o Entitats: diferents entitats que s’hi mostren per donar a conèixer i/o oferir els
seus serveis.
o La botiga de la Fira: llibres i cds vinculats amb les arrels.
o FiraTeca: menjars autòctons, amb especial incidència amb alguns dels
productes estrella de la cuina popular, les coques, els formatges i els embotits.
o Instalacions infantils recreatives: situades en diferents punts estratègics del
FiraPasseig.



La contractació de l’espai es farà efectiva un cop rebut el comprovant de
pagament. Si en el termini d’una setmana no s’ha rebut el pagament, es desestimarà la
sol·licitud.



El període d’inscripció és tancarà el 31 d’Agost de 2018.



Es limitarà el número de parades per gremis o temàtiques per evitar la repetició
excesiva de llocs similars.



L’organització es reserva el dret d’acceptació de la parada en funció de criteris
estètics.



L’organització es reserva el dret d’ubicació de la parada en el primer o segon tram
segons criteris interns.



Durant el mes de setembre, l’organització enviarà als interessats un email amb el
número de parada que tenen assignat. Aquest email s’haurà de presentar el dia de
muntatge per tal que es pugui controlar que els paradistes s’instal·len en el lloc que els
correspon.



Fira Mediterrània resol amb la persona de contacte representant de l’entitat expositora
totes les qüestions necessàries sobre la participació de l’entitat.

4. Equipaments
AMB INFRAESTRUCTURA DE LA FIRA


Els estands amb infraestructura de l’organització disposen de llum i escomesa elèctrica.



El mobiliari per als estands amb infraestructura de la fira és:
- Estand 3x3 m: taula i 2 cadires (retolació inclosa)
AMB INFRAESTRUCTURA PRÒPIA DEL EXPOSITOR



Les parades amb infraestructura del propi expositor, portaran les bombetes per
il·luminar-la que hauran de ser de baix consum (potencia limitada: 10A / 2200 watts per
estand).



Cal situar la parada entre les dues línies que us corresponen. Si ocupeu espai del veí i
això ocasiona problemes, l’organització farà desmuntar la parada i no es retornaran
els diners a l'infractor.



No es permet l'emissió de música ja que el FiraPasseig forma part del recorregut d’algun
dels espectacles itinerants i espais d’actuació. Quedaran exceptuades d’aquesta
limitació les accions de dinamització.

5.Serveis





Servei de neteja de les zones comunes. Els paradistes/expositors estan obligats a
mantenir neta la zona que els correspongui.
Servei general de vigilància nocturna.
Les dades els expositors s’inclouen en un llistat específic a la guia de professionals.
Accés a la Llotja Virtual. Espai virtual reservat als professionals de la Fira, que
permet mantenir contactes online amb els participants inscrits els dies previs i durant
la fira, però també al llarg de tot l’any a través de la nostra pàgina web.

6. Assegurances




Fira Mediterrània té contractada una pòlissa de responsabilitat civil com a
organitzadors.
Els expositors són els responsables de la seguretat del material i objectes propis que
es trobin a l’estand i assumir les mesures per a protegir-los.
És responsabilitat dels expositors tenir contractades assegurances de responsabilitat
civil i dels béns propis.

7. Condicions generals




En cas de conflicte les parts es sotmeten als tribunals del domicili de l’organització,
amb renúncia a qualsevol altre que pugui correspondre.
Els expositors accepten i donen el seu consentiment a aquest acord, que regularà els
seus deures i obligacions.
La tramesa de la sol·licitud per part de l’interessat implica l’acceptació de tota
la normativa exposada.

8. Manifesto:







Que estic donat d’alta a l’epígraf o epígrafs corresponents en el cens d’obligats
tributaris.
Que estic donat d’alta al règim de la Seguretat Social corresponent i al corrent en el
pagament de les quotes a la seguretat social
Que compleixo tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques
aplicables als productes que tinc en venda.
Que disposo de la pòlissa de responsabilitat civil que garanteix els riscos derivats de
l’exercici de l’activitat i assumeixo la responsabilitat civil/penal derivada de la meva
activitat.
Que disposo del certificat i/o titulació que acredita la meva formació en matèria
sanitària si s’escau.
Que conec i accepto les normes de funcionament que regulen el FiraPasseig de la
Fira Mediterrània de Manresa.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ



Sol.licitud on-line del FiraPasseig (amb els documents que es requereixen
adjuntats).
Còpia del resguard d’ingrés bancari.

INFORMACIÓ I CONSULTES
Persona de contacte: Anna Vilanova
programadors@firamediterrania.cat
938 753 588
C/ de l’Arquitecte Oms, 5 (Casa Lluvià) Manresa.

