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Benvolguts,
Benvolgudes,

L'Associació de comerciants i empresaris Gent de Pineda està preparant de nou,
amb la FIRA TARDOR que es celebrarà els dies 11 i 12 d'octubre als carrers de Poble
nou. Enguany es la 4ª edició.
FIRATARDOR pretén ser una fira comercial de totes les empreses del nostre municipi
que en el transcurs d'aquest dos dies omplen els carrers oferint els seus millors
productes per donar-se a conèixer als nostres residents i visitants.
La FIRA TARDOR es complementa amb un seguit d'activitats gastronòmiques i
lúdiques, i la presència d'artesans de la nostra comarca que complementaran l'oferta.
També esperem la col·laboració de diferents entitats del municipi que contribuiran a
donar un caire festiu a aquest esdeveniment que ja tots esperem.

En aquest sentit trobareu adjunta la fitxa d'inscripció a la FIRA TARDOR
que cal retornar abans del dia 19 de setembre al Centre Innova (c/ Torres
Quevedo, 16) tel. 93 767 15 60 o bé a vanessa@gentdepineda.com
El preu d'inscripció per poder participar és de 25,00€ per associats/des a
l'Associació Gent de Pineda i 50,00€ per no associats/des
En aquest sentit és important que faciliteu totes les dades de contacte i descripció del
producte i /o activitat empresarial.
També en el mateix formulari trobareu les dades bancàries per poder adjuntar el
comprovant de pagament el full d’inscipció.

Aprofitem per informar-vos de la normativa de la fira:
La fira es realitzarà els dies 11 i 12 d’Octubre a l'Av. Hispanitat i a l'Av.
Mediterrani i Pàrquing de Cal Vadat.
La quota de participació contempla una ocupació de 3 x 3 metres, les estructures
desmuntables o parades seran facilitades per l'Associació de comerciants i empresaris
als comerciants del municipi, en cap cas als expositors artesans o de fora. És
important que si disposeu de carpa, i la podeu aportar ens ho feu saber, així com les
seves dimensions. En cas contrari l'organització només facilitarà una carpa de 3x3 per
establiment o empresa. No es podrà instal·lar cap mena de parasol. També cal que
faciliteu el material infraestructural que necessiteu: taules i cadires per comerços, i
taules i bancs de fusta en el cas de bars i restaurants.
Caldrà que les parades estiguin decorades amb motius de tardor i agruicultuta per
commemorar la temàtica d’enguany.

La ubicació de les parades es farà prèviament un cop confirmada la inscripció, en
els següents trams:
TRAM 1: Av. Mediterrani
TRAM 2: Av. Hispanitat, des de l'Av. Mediterrani fins el Passeig Europa
TRAM 3: Av. Hispanitat, des de Pg. Europa fins el Rierany dels Frares.
TRAM 4: Pàrquing de Cal Vadat
i sempre tenint en compte que si l'establiment està ubicat en el recinte firal es
prioritzarà que la parada es situï davant l'establiment.
L'horari de realització de la fira serà dissabte de 10.00 h a 00.00 h. El diumenge de
10h a 20h. El muntatge haurà de realitzar-se de 07.00 a 09.30 h com a màxim, i el
desmuntatge a partir de les 20.00 h.
En el muntatge i desmuntatge es procurarà romandre el temps necessari i precís
per aquesta feina, per evitar col·lapsar el carrer. Els vehicles es retiraran del recinte i
els aparcaran per procedir al muntatge de la parada. Els vehicles podran entrar al
recinte per carregar les parades ja desmuntades, procurant romandre el temps
necessari per aquesta feina i no col·lapsar el carrer.
S'haurà de respectar en tot moment els guals, comerços i accessos als habitatges.
El titular serà responsable de mantenir l'espai ocupat, les instal·lacions i la seva
zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat i estètica.
L'exposició dels productes o la publicitat queda limitada a l'interior de la parada o
espai autoritzat.
L'organització es reserva el dret de canviar la ubicació inicial de les parades dins el
recinte firal. Aquesta modificació no comportarà cap indemnització.
La il·luminació serà amb llampares de baix consum i el cable per disposar de llum,
que haurà de portar tot participant, haurà de tenir un extensió mínima de 5 mts,
instal·lant una femella en un extrem i un mascle a l'altre, de forma que tots els
paradistes puguin estar connectats.
Si l'activitat requereix aportar neveres, forns elèctrics.. d'alt consum, l'establiment
o
empresa participant haurà de portar el seu propi generador, ja que no es
permetrà la
seva connexió a la xarxa col·lectiva.
Un cop formalitzada la inscripció, si es renuncia a participar després del dia 23 de
setembre, no es retornarà l'import d'inscripció.
Si la fira no es celebrés els dies assenyalats per causes meteorològiques o de
força major, l'organització es reserva el dret d'assenyalar-ne un altre, però en cap cas
no serà retornat l'import d'inscripció, i no es farà responsable dels danys i perjudicis
que se'n puguin derivar.
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.
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