NORMATIVA PER A PARTICIPAR AMB UNA PARADA A LA FIRA DE LA
TERRA, NATURALMENT SALÀS, ELS DIES 28 i 29 D’ABRIL DE 2018
1. Les parades han d’oferir productes o projectes que tenen en compte la sostenibilitat,
el consum conscient i, per tant, la qualitat de vida.
2. Es potenciaran els productors i els productes agraris, artesanals, teràpies naturals,
planters de caire tradicional i/o etnogràfic de les comarques pirinenques així com
projectes de millora del medi ambient
3. L’aforament de parades és limitat i s’acceptaran per ordre d’inscripció.
4. Es donarà una resposta sobre l’acceptació o no de la parada abans de la finalització del
termini d’inscripció, per correu electrònic o telèfon.
5. Les parades de venda de productes s’instal∙laran dins els casc antic de Salàs i
l’organització les distribuirà segons l’ordre d’arribada. Les foodtruck s’instal∙laran a la
zona de la Pista.
6. El no acatar les recomanacions de l’organització podria suposar el tancament de la
parada i l’expulsió del recinte firal, així com la no devolució de la quota d’inscripció.
7. L’horari del mercat és de les 10 fins a les 20 hores el dissabte 28 i de 10 fins a 15 hores
es diumenge 29 d’abril. Es podrà accedir amb vehicle a l’espai firal per muntar la
parada fins les 9:30h del dissabte dia 28 d’abril. No es pot deixar el vehicle en els
carrers on es realitza la fira.
8. Els preus de les parades seran els següents, segons normativa municipal: Parades de
fins a 2 metres lineals, 10,00 €; parades de 2 a 3 metres lineals: 15,00 €; parades de 3 a
4 metres lineals, 20,00 €; parades de 4 a 5 metres lineals, 25,00 €; parades de 5 a 6
metres lineals, 30 €; parades de més de 6 metres lineals, 40 €.
9. En el cas de ser exclusivament necessària, s’oferirà als paradistes punt de connexió
elèctrica. El preu serà de 15,00 € /dia.
10. El pagament de les parades es farà per ingrés bancari al número de compte que consta
a la sol∙licitud abans de la data de finalització del termini, especificat al punt núm. 12.
11. No es retornarà l’import de la inscripció de les parades en el cas de no presentar‐s’hi a
la fira.
12. Si la parada es deixa muntada pel dia següent, l’organització en cap cas, es fa
responsable de la seguretat de la mercaderia ni de la seva vigilància.
13. El TERMINI MÀXIM de presentació de sol∙licituds serà el DIVENDRES 20 D’ABRIL a les
24 hores.
14. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.

IV FIRA DE LA TERRA, “NATURALMENT SALÀS”
Dissabte 28 i diumenge 29 d’abril de 2018

SOL∙LICITUD DE PARADA DE FIRA
En/Na .......................................................................................amb DNI ..............................
domiciliat al (carrer, avinguda,...).............................................................................................
de (població)..................................................................................................CP ...................
Tel. Mòbil ................................ , ......................................., ..................................................
Correu electrònic ...............................................@...............................................................
VOLDRIA PARTICIPAR a la fira de la Terra “Naturalment Salàs” amb una parada amb el
següent producte ....................................................................................................................
o un foodtruch que ofereix .....................................................................................................
I que fa ............. metres lineals
Indiqueu‐nos també si necessiteu forçosament connexió elèctrica per conservar o emprar
màquines pel vostre producte (sortidors de cervesa, neveres,...) NOMÉS SI ÉS
EXCLUSIVAMENT IMPRESCINDIBLE. Preu connexió 15 €/dia
NECESSITO CONNEXIÓ ELÈCTRICA?
TOTAL A PAGAR:

SI

NO

Fins a 2 metres lineals
3 metres lineals
4 metres lineals
5 metres lineals
6 metres lineals
Més de 6 metres lineals
Connexió elèctrica

10,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
40,00 €
15,00 €

TOTAL

......... €

Ingresseu l’import corresponent al número de compte bancari de la Caixa ES86 2100
0030 8802 0002 9818 INDICANT EL NOM DE LA PERSONA QUE SIGNA

AQUESTA SOL∙LICITUD
NOTA: El pagament de la quota no suposa l’acceptació de la parada per part de l’organització. En el cas que aquesta sigui
desestimada, la quantitat ingressada es retornarà.

Signat

Amb la signatura d’aquest document accepto la normativa per a participar com a paradista a la fira de la terra,
naturalment Salàs de Pallars (document adjunt).

........................................................, a .................. de/d’ ........................ de 2018
Envieu aquesta sol∙licitud, JUNTAMENT AMB EL COMPROVANT BANCARI, per correu
electrònic a firadelaterra@salas.cat (s’admeten fotografies de mòbil)

