
 
 
                                                        
 
 

 

   

 

                                                              Full d’inscripció 

Nom del representant:                                                                     

Telèfon de contacte:  

E-mail:                                                                  

 WEB:  

Nom de l’establiment:                                                                                                                            

Adreça de l’establiment:                                                                  

Tipus de comerç:   

   

      

 PER PARTICIPAR TOTS ELS PARTICIPANTS  HEU DE PORTAR UNA CARPA 3 x 3 

 

- Preferiblement si la carpa és blanca millor, però si disposeu d’un altre color no hi haurà 

problema 

- L’organització facilitarà 1 Taula per cada parada així com cartells ( mides A4-A5)  per 

afegir preus i tenir tots la mateixa imatge (no s’acceptaran altres cartells de preus) 

- Els productes a vendre no poden ser inferiors a 3€  

- Dintre la carpa podeu aportar els elements que hi cregueu convenient per exposar millor 

el producte. 

- En el cas de portar focus, haurà de ser de LED.  

- L’horari serà de 10h a 22h  

 

Cost per participar:  

 SOCIS  60€ 

 NO SOCIS  110€ 

 

Els  no socis que es vulguin associar podran beneficiar   de la gratuïtat de la inscripció però hauran de 

pagar la quota anual abans de la Fira (150€ )  

La participació dels NO SOCIS estarà sotmesa al tipus de producte que es vulgui exposar 

(proposta). Es demana un producte que sigui diferent al que exposen la resta de socis i que aporti un 

valor comercial a la fira.  

No s’acceptarà que una persona NO SOCI participi amb el nom d’un soci.  

 

 

 



 
 
                                                        
 
 
 

 

 

 

 

ZONA GASTRONÒMICA    

( màxim 4 establiments) l’horari serà  10h a 23h (excepcionalment aquest espai tindrà una durada 

d’una hora més)  

El cost per participar és de   150€   

Es disposarà de taules i cadires suficients per donar servei als establiments participants en aquesta zona 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------- 

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 com a mostres comercials quan s’entengui que 

aquests incompleixen les prohibicions anteriorment esmentades, així com de l’ incompliment 

del producte presentat en la proposta i que desprès hagi estat substituït per un altre.  

 

 

Lloret de Mar, .........................  del  2019 

 

Compte ingrés : La Caixa   ES60 2100 3720 1022 0009 9315 (Nom establiment + Primavera  

Market) 

Signatura de l’interessat 
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