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BASES GASTROMERCAT FONTANARS DELS ALFORINS 2016

Les  presents  bases  tenen per  objecte  establir  els  requisits  o  condicions  per  a  la  participació  del
Gastromercat Festa de les Xiques 2016.

ORGANITZACIÓ

El  gastromercat  està  organitzat  per  l’Excel·lentíssim  Ajuntament  de  Fontanars  dels  Alforins  en
col·laboració amb l’Associació Filles de Maria.

LLOC I DATES DE CELEBRACIÓ

El Gastromercat es celebrarà el dia 25 de Juny entre les 18:30h i les 21:30h en l’Avinguda Comte
Salvatierra.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ i SOL.LICITUDS

Poden concórrer al Gastromercat empreses, comerciants, vinaters i artesans amb els articles propis
de la seua fabricació o que tenen a la venda  i que presenten en el registre d’entrada de l’Ajuntament
o mitjançant correu electrònic, la sol·licitud de participació. 

La reserva d’espais es farà per ordre d’entrada en el registre d’este Ajuntament. El correu on poden
fer arribar les sol·licituds és: fontanarsdelsalforins.registre@cv.gva.es.

Correspon a este Ajuntament l’examen de les sol·licituds rebudes i la determinació de si s’ajusten a
les condicions establertes i es podran exigir les comprovacions pertinents. El plaç d’inscripció serà de
l’1 al 21 de Juny ambdós inclosos i fins les 14 hores. 

Queda limitat el dret de participació a l’espai disponible. 

Les associacions locals que vullguen participar hauran també de realitzar la sol·licitud pertinent. 

CONDICIONS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 L’organització muntarà i desmuntarà les infraestructures necessàries per al desenvolupament
de la fira i la posterior neteja. 

 Cada expositor deurà deixar el lloc el més nét possible en acabar la fira. 

 L’expositor garantitzarà que l’estand estiga amb les condicions d’higiene, seguretat i netedat
necessàries.

 L’expositor deu mantenir l’estand obert en l’horari acordat.

 No es pot transferir ni cedir a tercers.

 Hauran de notificar en el moment de la inscripció les condicions tècniques necessàries: llum.

 És responsabilitat dels expositors garantir el correcte estat dels productes oferits en la fira. 

TICKETS DE LES TAPES I CONSUMICIONS

Cada  expositor  determinarà  el  preu  de  les  seues  consumicions  i  gestionarà  directament  la  seua
venda. No hi haurà venda de tickets per part de l’organització. 

Fontanars dels Alforins, 30 de maig del 2016

L’Alcalde,
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