
 

Bases i Normes de Participació a la fira 

de pagès i Artesania 2016. 

Artesans i Entitats Locals 

 Data: 30 d’abril i 1 maig  

 Emplaçament: Plaça Església i carrers adjunts. 

 Horari de Muntatge:  Cessió del material de 8h- 9h del dissabte, a Can Falló.       

 Horari de Desmuntatge: A partir de les 21h. del diumenge 1 maig. 

 Horari d’Obertura i Tancament de la Fira: 10h. / 21h. 

 Nota: No es podrà desmuntar la parada ni marxar abans de les 21h del diumenge 

1 de maig. Us informem que hi haurà vigilància nocturna de la fira el dissabte. 

 

Sol·licitud,  adjudicació i forma de pagament:  

Per poder participar a la fira de Pagès els passos a seguir són: 

 Enviar la sol·licitud de participació i declaració responsable degudament omplerta i signada 

pel titular de la parada o entitat. És indispensable adjuntar fotografies o descripció  dels 

productes a exposar o vendre, abans del 01/4/2016, en el correu af.cabrapoma@gmail.com. 

 Per poder participar a la fira és indispensable passar a recollir tot el material dins l’horari 

establert de muntatge. Lloc: Can Falló. Cal retornar el material cedit pel muntatge de la 

parada en el lloc de recollida dins l’horari establert de desmuntatge.  

 Dins el marc de la fira l’organització podrà retirar la parada si els productes exposats no 

s’adapten a la sol·licitud realitzada.      

 L’organització de la fira valorarà, fins a l’últim detall, la qualitat i elaboració artesanal dels 

productes a exposar o vendre, així com l’ambientació de la parada. 

 La participació a la fira quedarà condicionada a l’acceptació per part de l’organització. És 

per això que mitjançant un correu electrònic se us farà arribar l’acceptació o denegació de 

la sol·licitud presentada. 

 Per poder participar a la fira és indispensable que la parada sigui de fusta. En cas que no ho 

fos, l’organització desestimarà l’adjudicació de la mateixa atès que la temàtica de la fira és 

de pagès i artesania. 

 

 


