Presentació d’instàncies: des del 2 de març fins dia 31 de març. No
se n’admetran més a partir d’aquesta data.
Adjudicació i pagament: 14, 15, 16 i 17 d’abril
Lliurament d'instàncies: al registre municipal o per correu a
fira@ajsantamariadelcami.net, sempre signades.
Tel. 971620131 – ext 1
Preu del trast: 7 € (3 metres)

Ajuntament
de Santa Maria del Camí

INSTÀNCIA FIRA 2020
D,____________________________________________________veí/veïna de ___________________,
amb adreça al carrer/plaça
titular del D.N.I. número

_____________________________
_____________________

núm. ____________

i amb telèfon:______________

EXPOSA:
Que ven o exposa els següents productes: _________________________________________o que
disposa de la següent caseta o atracció:_______________________________________________
SOL·LICITA:
Un lloc de_____________ _______metres a la Fira del proper dia 26 /04/2020

-

En el cas d’haver vingut en anys anteriors indicar els números ocupats si vol els mateixos
________________ (no s'assegura que es puguin ocupar ja que aquest any es modifica la
disposició de les parades de fruita, verdures i artesans).

-

En el cas d’artesans i fabricació pròpia, es prega adjuntar fotos.

-

S'ha d'adjuntar rebut assegurança de responsabilitat civil.

-

En el cas d'alimentació també han d'aportar els documents sanitaris pertinents

-

En el cas de les atraccions i/o casetes han d'aportar l'inici d'activitat i projecte (en el cas d'haver
presentat el projecte en anys anteriors no és necessari tornar-ho presentar sinó hi ha hagut cap
canvi).

Triau la categoria que millor defineixi el vostre producte o activitat:

❑ Fruites i verdures
❑ Altres productes d’alimentació (embotits, olis, pa, ...)
❑ Producte amb segell Producte Balear i gourmet
❑ Productes ecològics
❑ Flors i plantes
❑ Fira alternativa i sostenible
❑ Artesania
❑ Menjar (ja preparat per consumir)
❑ Roba i complements
❑ Associacions
❑ Comerç local
❑ Atraccions i barraques
❑ Altres (indicau quins): ________________________________________
i que, realitzats prèviament els tràmits reglamentaris pertinents, li sigui concedit el sol·licitat.
Santa Maria del Camí, ____________________________________

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Plaça de la Vila, 1, Santa Maria del Camí. 07320 (Illes Balears). Tel. 971620131. Fax: 971140337

