Condicions per participar a la XXIVª Botiga al Carrer de Lloret de Mar
1- La Botiga al carrer se celebrarà el DISSABTE 7 DE MARÇ de 10.00h. del matí a
20:00h. del vespre.
2- La Botiga al carrer tindrà lloc en

els carrers Sant Pere , Pl. Piferrer, Pl. de

L’

Església, C/ de Cervantes, Pl. Piferrer, Sant Romà i Pl. del Carme
3- Per a comerços que no es troben en els carrers assenyalats en el punt 2.-, s’habilitarà
una taula en aquest cas només es podrà sol·licitar UNA taula per botiga, i la
concessió de l'espai serà per ordre d’inscripció a partir del dia 2 de març únicament
per socis i a partir del 3 fins el dia 6 de març per tothom.
4- Els participants que no siguin socis hauran de tenir la seva activitat en

la mateixa

població o a través del mercat de Marxants o Mercat Municipal.
5- L’organització donarà una autorització de l’Ajuntament de Lloret per poder tenir, durant
la celebració de l’activitat, la taula davant la botiga o en l'espai que s'ha demanat.
6- Caldrà presentar l’autorització municipal proporcionada en la inscripció si l’organització
o la Policia Municipal així ho sol·liciten.
UBICACIÓ EN LES PLACES
7- La taula serà proporcionada per l’organització,la taula tindrà unes mides aprox. 1,90
metres de llarg per 0.75 cm d’amplada
8- La Carpa: Només es podrà posar en la places assenyalades (Pl. Església i Pl. del
Carme) Donem opció a que qualsevol participant pugui portar la seva carpa sempre i
quan es respectin les dimensions de 3m x 3m (9m2).
9- Posarem a disposició dels socis l’opció de llogar les carpes (les de color blau i fixes)
que són propietat de l’Associació a un preu de 10€. Tot i tenir un existències limitades.
10- Tots aquells que tinguin carpa no podran sortir dels paràmetres i dimensions de la
mateixa carpa (3m x 3m) . Serà l'autoritat competent qui farà retirar la mercaderia que
quedi fora d'aquests paràmetres.

11- Enguany no es donarà cap tela, cadascú haurà de portar la seva.
12- Queda totalment prohibit utilitzar cap altre taula que no siguin les proporcionades per
l’organització.
13- Enguany l’organització facilitarà una cartelleria per unificar imatge alhora de posar els
preus en els articles. Aquesta cartelleria tindrà les dimensions A4 i A5 ( tipus full i
quartilla)
UBICACIÓ EN CARRERS
14- Els establiments situats en els carrers que marca el punt 2.-. podran tenir una o més
taules però mai es podrà sobrepassar l’amplada de façana de la pròpia botiga.
15- No es podrà sobresortir més 1,5 metres de la botiga ,paret o vorera (taula inclosa).
16- Queda prohibit posar qualsevol tipus d’expositor lateral que sigui superior a 1,60 d’
alçada i l’amplada superior al límit de la taula ( vegeu punt nº 7 )
17- Està prohibida l’exposició d’armes, begudes alcohòliques, articles o aparells
generadors de senyals acústiques com ara megàfons i similars, punters làsers,
productes que atemptin contra la propietat intel·lectual o mercantil (falsificacions),
productes que puguin ser ofensius o atemptar contra drets o llibertats de persones o
col·lectius, o bé contra el interès general o de la imatge del municipi. Així mateix, la
organització es reserva el dret d’ordenar la retirada d’aquells productes o articles
exposats quan s’entengui que aquests incompleixen les prohibicions anteriorment
esmentades

PREUS
18- El preu d’inscripció pels carrers Sant Pere, Pl. Església, Pl. de la i Carrer el cost és de
40€ per socis, i de 90€ per no socis
19- Per els comerciants que estiguin o bé vulguin anar al Carrers de Cervantes, Sant
Romà i Pl del Carme , es disposarà un preu per soci de 15€ i no socis 25€
20- El fet de fer l’ingrés (nº de C/c “La Caixa” 2100 3720 10 2200099315) no comporta
estar apuntat. S’haurà de passar pel despatx de l’Associació (C/ Hospital Vell, 5) per
escollir el lloc on es vol posar la parada i portar el comprovant d’aquest ingrés.
21- L’ingrés haurà de figurar el nom del sol·licitant i com a concepte Botiga al Carrer hivern
ORGANITZACIÓ
22- L’organització s’encarregarà de recollir les taules.
23- En cas de suspendre l’activitat per causes especials, l’activitat es realitzaria el
Dissabte 14 de març o bé quan l'organització així ho cregui convenient dintre d'un
període de temps raonable, sense cap cost addicional. L’organització es reserva el
dret de modificar qualsevol element de l’esdeveniment, sempre i quan no sigui
perjudici pels participants.
24- L’organització s’encarregarà de promocionar i publicitar convenientment l’activitat.
-

Pancartes

-

TV. Pl. Piferrer

-

Pòsters

-

Web www.comerciantslloret.com / www.lloretdemar.org

-

Xarxes socials Assoc. (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)

-

Informació per enviar Agències

-

Díptic/ Flyer informatiu per hotels I Oficines de Turisme

