AJUNTAMENT DE
LA POBLA DE SEGUR

FIRA PROMOPALLARS 2015
AJUNTAMENTS I ASSOCIACIONS
13 i 14 de juny
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
NOM DE L’ENTITAT
RETOLACIÓ DE LA CARPA
ADREÇA
CODI POSTAL I POBLACIÓ
TELÈFON
FAX
E-MAIL
PERSONA DE CONTACTE
CIF / NIF
Espai a reservar:
Concepte
Entitats i associacions amb seu
social a la Pobla de Segur
Resta d’associacions
Ajuntaments

Quantitat

Preu unitat

Total

Gratuït
70 € + 10% IVA=
77 €
70 € + 10% IVA=
77 €
TOTAL

Condicions de participació:
•

•
•
•
•
•
•

La reserva quedarà confirmada un cop fet el pagament de la totalitat de l’import via transferència bancària
al núm. de compte de La Caixa: ES40 2100 0113 0802 0009 4145. Indicar el nom de l’empresa per tal
de fer efectiva la reserva. Data límit inscripcions: 22/05/2015. Un cop fet el pagament us enviarem un
correu-e de confirmació de la reserva.
Per al muntatge de les carpes i parades es permetrà entrar al recinte firal el divendres a partir de les 16 h i
el dissabte a partir de les 7 h.
Les carpes i parades hauran d’estar muntades el dissabte a les 10 h i retirades el diumenge un cop
tancada la Fira.
L’horari d’obertura de la Fira serà:
Dissabte
11 a 21 h
Diumenge
11 a 20 h
No es permetrà el desmuntatge de cap carpa o parada fins el diumenge a les 20 h.
L’Ajuntament de la Pobla té contractat un servei de vigilància nocturna, no obstant això, es declina tota
responsabilitat per danys que puguin sofrir les instal·lacions i objectes exposats, tant pel que fa al
deteriorament com al robatori d’objectes.
L’Ajuntament de la Pobla té contractada una pòlissa d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil per
accidents i danys causats a tercers.

CAL FER ARRIBAR LA PRESENT SOL·LICITUD A L’AJUNTAMENT
FAX 973681107 / Correu-e: promocioeconomica@lapobladesegur.cat

