X Mostra das Artes
do Barrocal
FICHA DE INSCRIÇÃO
A Junta de Freguesia de Paderne vai realizar a X Mostra das Artes do Barrocal nos
dias 16 e 17 de junho de 2018, das 15:00h às 24:00h, nesta Freguesia de Paderne.
Podem participar no evento como expositores, entidades públicas e privadas da
Freguesia de Paderne (prioritariamente) e do restante Concelho de Albufeira. Só no
caso de não ocupados todos os espaços é que os mesmos serão abertos a entidades de
fora do Concelho.
Conforme aprovado em Assembleia de Freguesia de 27.04.2015, as associações, clubes e
equiparados sem fins lucrativos domiciliados na Freguesia de Paderne, estão isentos das
taxas de aluguer de stands/bancas na referida mostra.
Conforme aprovado em Assembleia de Freguesia de 22.02.2018, os artesãos e
produtores de doçaria artesanal, residentes e recenseados na Freguesia de Paderne
estão isentos das taxas de aluguer de stands/bancas na referida mostra.
Será cobrado aos expositores o valor da inscrição de acordo com os diferentes tipos de
artigos a comercializar, nomeadamente:
-

Stand/Banca Artesanato (p/dia) – 5,00€
Stand/Banca Comida e Bebida (p/dia) – 15,00€
Stand/Banca Doçaria (p/dia) – 7,50€
Stand/Banca Outros Produtos (p/dia) – 10,00€

O valor da inscrição deverá ser liquidado até ao dia 11 de junho de 2018, na secretaria
da Junta de Freguesia de Paderne durante o horário de expediente, logo que seja
comunicado ao expositor a confirmação da sua participação no evento. O não pagamento
até esta data inviabiliza a participação no mesmo.

X Mostra das Artes do Barrocal – 16 e 17 junho 2018
Designação
Nome do Responsável
Morada
Contribuinte nº
Eleitor nº
Telefone
Email
Tipologia Pretendida

(Assinalar com um X)

Stand/Banca Artesanato 5,00€ p/dia (10,00€)
Stand/Banca Comida e Bebida 15,00€ p/dia (30,00€)
Stand/Banca Doçaria 7,50€ p/dia (15,00€)
Stand/Banca Outros Produtos 10,00€ p/dia (20,00€)
Tipo de produtos a expor/comercializar:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Em caso de artesanato pretende demonstrar ao vivo? Sim ____ Não ____
Quais os aparelhos elétricos que irá utilizar?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Que material/equipamento necessita?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
O intuito cívico desta atividade é de manter as tradições da nossa terra, trabalhando
em conjunto e harmonia.
Concordo que, no caso de necessidade logística, o stand/banca/barraca seja partilhado
com outro participante.
Data
___/____/________

Assinatura
_______________________________

