REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 2019
PARADA GASTRONÒMICA
ESPAI: PLAÇA SANT DOMÈNEC
1. Lloc, dates i horaris
 Plaça Sant Domènec, Manresa
 Les parades es distribuiran a l’espai exterior.
 Dates i horari:
Divendres, 11 d’octubre
Dissabte, 12 d’octubre
Diumenge, 13 d’octubre

11:00 – 01:00
11:00 – 01:00
11:00 – 22:00

2. Contractació
 La contractació de la parada gastronòmica es farà efectiva un cop rebut
el comprovant de pagament (data límit pagament 31 de Juliol).
 Fira Mediterrània resol amb la persona de contacte representant de
l’entitat restauradora totes les qüestions necessàries sobre la seva
participació.
 L’entitat restauradora participant haurà d’enviar el carnet de
manipulador d’aliments de les persones que estaran a la parada al
mail expositors@firamediterrania.cat.

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

Divendres, 11 d’octubre
Diumenge, 13 d’octubre

11:00 – 17:00
22:00 – 23:00

4. Equipament
 Les parades disposen de llum i presa de corrent.
 Les dades dels restauradors s’inclouen en un llistat específic al Catàleg
de Professionals.
5. Serveis
 Servei de neteja de les zones comunes
 Servei general de vigilància

6. Funcionament
 No és permet l’emissió de música en cap tipus de parada ja que
aquest espai queda emmarcat dins d’un dels espais d’actuació de la Fira
Mediterrània.
 No es permet la venda de begudes
7. Assegurances
 Fira Mediterrània té contractada una pòlissa de responsabilitat civil com
a organitzadors.
 Els restauradors són els únics responsables de la seguretat del material i
objectes propis que es trobin a la parada i han d’assumir les mesures
apropiades per a protegir-los.
 És obligació dels expositors tenir contractada la seva assegurança de
responsabilitat civil i la que cobreix els béns propis.

8. Condicions generals
 En cas de conflicte les parts es sotmeten als jutjats i tribunals del domicili
de l’organització, amb renúncia a qualsevol altre que pugui
correspondre.
 Pel sol fet de contractar un estand/espai gastronòmic, els restauradors
accepten i donen el seu consentiment al present reglament, que regularà
els seus deures i obligacions.

