Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme

C/Navarra, 53 1r. Pis – 08320 El Masnou – Tel. 93 555 52 03/640 29 13 97
www.federaciodelmasnou.com – info@federaciodelmasnou.com

ESTABLIMENTS D’ALTRES POBLACIONS

FULL DE SOL·LICITUD D’ESTAND PER A LA FIRA DE NADAL
10 i 11 DE DESEMBRE 2016
Completeu les dades amb lletra clara, a fi d’evitar possibles errors.
Empresa:_____________________________________________________ NIF: ________________
Persona de Contacte: _________________________________________ Núm. d’estands: ________
Nom rètol estand:___________________________________________________________________
Adreça: __________________________________ CP ________ Població: ____________________
Telèfon:______________ Mòbil_______________ Activitat: ________________________________
Correu electrònic: __________________________________________________________________
Web: ____________________________________________________________________________
INFORMACIÓ GENERAL:
Estand de 9 m2 (3 x 3 m2) 210 €. IVA inclòs
Núm. c. corrent: ES26 0081 0067 0600 01269735
El preu inclou:
Lloguer de l’espai
Estand amb paret de fons i divisions laterals
Paret frontal amb retolació estàndard
Consum d’enllumenat
Servei de neteja general
Activitats durant la Fira
Assegurança de responsabilitat civil
Seguretat general
Serveis opcionals:
Dipòsit de mobiliari (20 € per a taules i cadires)
Ampliació de potència de llum (10 € cada 500 W de més)
Assegurança:
La Fira té contractada una assegurança de
responsabilitat civil de danys a terceres persones
i/o
coses,
sense
incloure-hi
el
robatori.
L’organització no es fa responsable dels danys
ocasionats als béns disposats pels expositors com a
conseqüència de furt, robatori o amotinament.

Lloc: Pati del Casino del Masnou
Horari:
Dissabte: 10 a 14h – 17 a 21h
Diumenge: 10 a 15h – 17 a 20h
Forma de pagament:
En signar aquest full de sol·licitud d’una
reserva d’estand i el lloguer de serveis
fins al dia 4 de Novembre de 2016.
Sector: Multisectorial
Nota important:
L’adjudicació dels estands es farà per rigorós
ordre de recepció de les sol·licituds de
reserva i pagament de l’espai de la manera
següent: expositors associats, expositors del
Masnou, expositors d’edicions anteriors,
expositors vinguts d’altres poblacions. La
ubicació serà decidida per l’organització, la
qual té la facultat per acceptar o desestimar
les sol·licituds de reserva d’estands i es
reserva el dret d’admissió de persones i
objectes.

He llegit i accepto les prestacions i condicions generals de la Fira.
Signatura i segell

El Masnou,

de

de 2016

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals obtingudes mitjançant la
relació que serveix de fonament a aquest contracte seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Federació del Comerç,
la Indústria i el Turisme del Masnou, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats del contracte i de la relació subjacent.
Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: : C/Navarra,
53 1r. Pis - 08320 El Masnou (Barcelona).
Mentre no ens comuniqueu el contrari, entenem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar -nos qualsevol
variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

SERVEIS OPCIONALS
FIRA DE NADAL
Completeu les dades amb lletra clara, a fi d’evitar possibles errors.
Empresa: ____________________________________________________ NIF: _________________
Persona de Contacte:_________________________________________ Núm. d’estands: _________
* Dipòsit de mobiliari (taules i cadires)
Vull ___ taules i ___ cadires, per un dipòsit de 20 €, que es tornarà en finalitzar la Fira i tornar-les al
lloc d’on s’han agafat.
(És imprescindible fer la reserva, de no ser així, no es podran facilitar ni taules ni cadires.)
* Dipòsit Ampliació de potència de llum (10 € cada 500 W)
En el cas que necessiteu endollar algun aparell elèctric que creieu imprescindible per portar a terme la
vostra activitat, heu d’especificar els watts que necessiteu. El quadre elèctric el comparteixen quatre
estands. En el cas que vulgueu llum a l’estand, heu de portar una bombeta i un allargador i, si voleu
potència extra (a banda dels 500 W de l’estand) ho heu de comunicar i esperar que us donem el
vistiplau, ja que hi ha una potència limitada. Per cada 500 W d’ampliació, hi ha un càrrec de 10 €.
Sol·licitud ampliació de potència:
kW? ________ Per endollar:__________________________________________________________
(És imprescindible fer la reserva, de no ser així, no es podrà facilitar l’ampliació de
potència.)



Per tenir dret a gaudir d’aquests serveis, s’ha de fer el pagament juntament amb el de
la carpa, abans del dia 4 de Novembre de 2016.
Signatura i segell

El Masnou,

de

de 2016

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals obtingudes mitjançant la
relació que serveix de fonament a aquest contracte seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Federació del Comerç,
la Indústria i el Turisme del Masnou, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats del contracte i de la relació subjacent.
Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: C/Navarra, 53
1r. Pis - 08320 El Masnou (Barcelona).
Mentre no ens comuniqueu el contrari, entenem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol
variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
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Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou
PRESTACIÓ.DELS.ESTANDS:
Dimensions 3 x 3 (9 m²). Carpa de lona blanca. Alçada útil de l’estand 2,4 m. Retolació dels estands amb cartell
amb el nom de l’expositor. Les carpes disposen de quadres propers de connexió i focus (no es poden endollar
estufes
elèctriques).
Instal·lació
a
càrrec
de
la
organització.
Acabada la Fira, l’expositor ha de deixar l’espai completament buit i net, tornant el material al mateix lloc d’on el
va recollir.
MUNTATGE.I.DESMUNTATGE:
El temps de muntatge permès serà: Divendres 9/12 de 15h. a 22h. i dissabte 10/12 de 7h. a 9h. pel C/Tomàs
Vives, s/núm., des del C/ Sant Felip fins la Nacional II. L’espai s’haurà de deixar lliure a partir de les 10 hores del
dia 11/12. Un cop acabada la Fira, qualsevol desperfecte o pèrdua del material que no s'hagi retirat serà
responsabilitat de l'expositor.
CONDICIONS.DE.PARTICIPACIÓ:
La Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou, resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant els
criteris següents: expositors associats, expositors del Masnou, expositors d’edicions anteriors, expositors vinguts
d’altres
poblacions,
data
de
sol·licitud
i
número
de
carpes
desitjades.
Per poder mantenir el lloc és imprescindible que tramiteu el full de sol·licitud d’admissió abans del 4 de
Novembre de 2016. Totes les sol·licituds posteriors queden sotmeses a disponibilitat.
Caldrà presentar document d’alta IAE i en el cas d’autònoms presentar l’últim rebut.
ADJUDICACIÓ.D’ESPAIS:
La ubicació d’espais és competència de La Federació del Comerç sota el criteri derivat de les necessitats
específiques. S’acceptaran els suggeriments dels expositors, com a pacte, però sense caràcter vinculant obligat.
CONDICIONS.DE.PAGAMENT:
Un cop acceptada la sol·licitud s’haurà de fer el pagament abans del 4 de Novembre de 2016.
TAULES I CADIRES: En el cas que vulgueu taules i cadires (opcional), s’ha de demanar en el moment de la
inscripció i cal pagar un dipòsit de 20,00 € juntament amb el pagament de la carpa(que es tornaran en acabar la
Fira, sempre que es tornin al lloc d’on s’hauran agafat). És imprescindible fer la reserva, de no ser així, no es
podran facilitar. Els dipòsits seran retornats amb un termini màxim d’una setmana, un cop finalitzada la fira, de no
ser així no seran retornats.
AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA ELÈCTRICA: És imprescindible fer la reserva, de no ser així, no es podrà ampliar.
Cada estand comercial té una potència de 500 watts. En el cas que en necessiteu més, vegeu la butlleta de
SERVEIS OPCIONALS.
ASSEGURANÇA:
La Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou, té contractada una pòlissa de responsabilitat de
danys a tercer per donar cobertura a qualsevol negligència i dany que sigui responsable la nostra entitat. No
queda coberta la responsabilitat civil dels expositors per les seves accions, ni la cobertura dels objectes i mobiliari
dels estands, la Federació recomana la contractació d’aquestes cobertures per part dels expositors per tal d’evitar
situacions no desitjades, Cada expositor ha de tenir la seva pròpia assegurança per als productes de l’estand. La
majoria d’asseguradores cobreixen el desplaçament fora de l’establiment. Si ho demaneu amb prou antelació, d’un
mes aproximadament, us haurien de donar resposta.
PARTICIPANTS: Es procurarà decorar l’estand amb motius nadalencs.
SEGURETAT:
Vigilància de tot el recinte firal amb personal de suport de l’organització i de protecció civil durant tots els dies,
reforçada a les nits, per un vigilant.
NETEJA:
Servei de neteja de tot el recinte firal inclòs en el preu de les carpes. Preguem deixar l’espai igual de net, tal i com
s’ha trobat a l’arribar.
REEMBORSAMENT.PER.CANCEL·LACIÓ:
Es tornarà el 50% del cost de contractació, sempre que es comuniqui per escrit i com a mínim 15 dies abans de la
celebració de la Fira.
NOTA: En el cas de que s’anul·li la Fira per mal temps, l’organització no n’és responsable i no es tornarà l’import
de la inscripció.
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