Ficha de Inscrição - Feira da Caça, Pesca e Lazer

IDENTIFICAÇÃO
Empresa

Nº Contribuinte

Morada

Apartado

Localidade

Código Postal

País

Pessoa a contactar
Tel.

Telm.

E-mail

ARTIGOS A EXPOR/ARTICLES EXPOSING (especificar os produtos a vender)*

ESPAÇO PRETENDIDO/SPACE REQUESTED
Espaço - (inclui espaço, lettering, iluminação e 1 tomada monofásica)
Sector Alimentação

Sector Expositor

Valor

Valor

1 Módulo=

150 €

1 Módulo=

100 €

1 Frente

2 Módulo=

200 €

2 Módulo=

150 €

2 Frentes

3 Módulo=

250 €

3 Módulo=

200 €

Lettering (nome a colocar no frontão do stand)

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Corrente eléctrica

Sim

Trifásica

Não

FORMA DE PAGAMENTO
A inscrição só é efectiva quando acompanhada do respectivo pagamento
Cheque nº

Banco

Transferência Bancária

Caixa Geral Depósitos

NIB - 0035 0636 00052289930 60
IBAN - PT50 0035 0636 00052289930 60

BIC - SWIFTCGDDIPTPL
No montante de
à ordem de "EPAPL"

.

,

€ correspondentes a 50%

do montante total

O restante será liquidado antes da instalação no recinto da feira.

Tendo tomado conhecimento do conteúdo do Regualmento Geral da Feira, declaramos aceitar todas as condições.

Data

/

/

Reservado aos serviços

/

Data de recepção
Assinatura

Nº Cliente

/
Nº Stand

Gabinete Terra - Município de Ponte de Lima - Largo Dr. António Magalhães - 4990-062 Ponte de Lima - Tel. 258900401 - Fax. 258900424
E-mail: terra-eventos@cm-pontedelima.pt

Ficha de Inscrição - Feira da Caça, Pesca e Lazer

INFORMAÇÃO AO EXPOSITOR
Data do Certame: 14 de Julho a 16 de Julho de 2017
Inauguração Oficial: 14 de Julho às 18H00

Horário da Feira
Sexta-Feira
Sábado
Domingo

(14/07)
(15/07)
(16/07)

Expositores
18H00-24H00
11H00-24H00
10H00-20H00

Alimentação
18H00-02H00
11H00-02H00
11H00-22H00

Horário de Montagem e Desmontagem da Exposição
Montagem:
Desmontagem:

13 de Julho das 9H00 às 18H00 e dia 14 de Julho impreterivelmente até às 15H.
dia 16 após encerramento da feira

Produtos comercializados*
Os produtos comercializados deverão estar de acordo com a actividade do expositor, e não será permitida a venda
de produtos concorrenciais de outros expositores da especialidade.
Poderá a organização proibir a venda de produtos que não foram definidos.

Pagamento das restantes prestações e assinatura de contrato
A regularização dos pagamentos e assinatura do contrato será efectuada no secretariado da feira, nos dias 13 e 14
de Julho. A ocupação do espaço só será possível mediante o comprovativo de pagamento.

Bebidas
Só serão permitidas venda de bebidas (águas, sumos, cafés e cervejas) da Cerdilima/Unicer e com a possibilidade de
as adquirir no local da feira, uma vez que este é o patrocinador oficial (o não respeito desta norma será razão para
exclusão do evento).
Só será permitida a venda de Vinhos Verdes de Ponte de Lima.
Aquisição dos produtos Cerdilima
Telefone/ Fax: 253 849 170
Abastecimento na Feira: Até às 13H dos dias 14 e 15 de Julho
Nota: Alertamos ainda para o facto que será estritamente proibida a venda de bebidas de alto teor alcoólico, tais
como: absinto, shotes, aguardentes, e bebidas do gênero.

Higiene e Segurança Alimentar
Os procedimentos na confecção e comercialização dos diversos produtos em matéria de Higiene e Segurança
Alimentar segundo a lei vigente, são da responsabilidade de cada participante.

Segurança
A segurança individual de cada stand é da responsabilidade de cada expositor. É também da sua responsabilidade
assegurar-se de que o seu stand, material de exposição e bens pessoais estejam cobertos por seguro durante o
decurso do certame.
O regulamento da feira encontra-se disponível em www.cm-pontedelima.pt
Para qualquer esclarecimento adicional, agradecemos contacto com o Gabinete Terra, através do telefone 258 900
401.

Gabinete Terra - Município de Ponte de Lima - Largo Dr. António Magalhães - 4990-062 Ponte de Lima - Tel. 258900401 - Fax. 258900424
E-mail: terra-eventos@cm-pontedelima.pt

